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Kesäpaikka lapsiakin ajatellen 
 

 Tuovi: Me löydettiin se Merenlah-

den mökinpaikka Likoniemestä vuonna 

1951. Asuttiin silloin Lappeenrannassa 

osakehuoneistossa Karjalaisten kerrosta-

lossa vesitornin luona Valtakadun lop-

pupäässä ja meillä oli jo kaksi lasta. Riit-

ta oli syntynyt 1948 ja Aila oli syntynyt 

sinä samana vuonna 1951. Kuopus Taina 

syntyi sitten vähän myöhemmin, 1955. 

Me oltiin tuttavilla kylässä ja ruvettiin 

kahvipöydässä puhumaan, että kesämök-

ki olisi niiden lastenkin kannalta aika 

mukava. Se oli sitten Ravelan Hannes, 

Vapon piirimies tai joku semmoinen, jo-

ka sanoi että Merenlahdella on Jäniksen 

talon lähistöllä sopivia rantamaita. Että 

jospa lähdettäisiin sinne katsomaan. 

 Ja sitten se Ravelan Hannes lähti 

mieheni Paavon kanssa Merenlahdelle ja 

vei hänet siihen Jäniksen taloon, Ylätu-

paan. Se Hannes oli siellä jo melkein 

kuin talon väkeä. Kun tultiin taloon, niin 

hän rupesi heti isännän sängyn päälle 

pötköttämään. Ja pääksytysten sen isän-

nän sängyn kanssa oli vanhanemännän 

sänky, missä makasi vanhaemäntä joka 

oli siihen aikaan niin huonona että oli jo 

ihan vuodepotilas. ”Sinne isännän sän-

gylle se Ravela kävi pötköttämään”, 

mieheni nauroi kun kertoi, ”ja sanoi yh-

delle talon tyttärelle, Mailalle, että läh-

depä sinä tyttö nyt neuvomaan meille, 

missä on se rantapaikka tuossa.” 

 Se paikka ei ollut sen Ylätuvan 

maata, vaan Elsa Kähön ja hänen peril-

listensä. Tehtiin ne kaupat ja niin kuin 

sanottua se oli vuosi 1951 ja taisi olla 

helmikuuta. Meille annettiin valita se 

tontti keskikohdalta, ja ajatuksena oli, 

että me voidaan myöhemmin ostaa vielä 

lisämaata. Mutta siinä kävi sillä tavalla, 

että ne myyjät kymmenkunta vuotta 

myöhemmin möivät pätkähyttivät vieres-

tä molemmat puolet. Toiselle puolelle 

tuli liikennöitsijä Eino Sinkko, joka asui 

Uus-Lavolassa, ja toiselle puolelle tuli 

Veikko Nikkilä, jolla myös oli autoja. 

Sitten pantiin toimeen sen mökin raken-

nus, ja vuonna 1953 me sitten päästiin 

sinne sisälle. 

 

Rakentamista pula-aikaan 
 

 Tuovi: Se rakennushomma oli kaik-

ki hyvin alkeellista, kun se oli vielä sitä 

pula-aikaa eikä tahtonut saada kunnolla 

mitään niitä rakennustarvikkeita. Ikku-

noiden saannissakin oli vaivaa. Paavon 

siskon mies oli Valkeakoskella ja sieltä 

hommattiin ikkunat. Ja ne samat ikkunat 

on meidän mökissä vieläkin, ja ne ovat 

vähän kierot, että kun katsoo niin näkee 

lasiruudun läpi kaiken vähän niin kuin 

kierona. Paavon sotakaveri Eero Haara-

nen piirsi sen mökin. Kaikki oli silloin 

kallista ja oli katsottava, että miten tästä 

nyt selviäisi, mutta hän piirsi semmoisen 

rakennuksen jossa oli alakerrassa eteinen 

ja keittiö ja olohuone ja yläkerrassa kak-

si huonetta. Ja lisäksi oli kaksi pitkää 

komeroa, joista toinen toimi ”leikkimök-

kikomerona”, ja siellä ne meidän lapset 

esittivät sitten kaikkia semmoisia pieniä 

näytöskappaleita. 

 Taito: Ketkä sitä mökkiänne raken-

sivat? 

 Tuovi: Lemiltä oli joku urakoitsija, 

mutta siinä rakennushommassa oli hirve-

än paljon vaikeuksia. Useasti se urakoit-

sija soitti illalla, että aamulla kello seit-

semän pitäisi rakennuspaikalla olla sitä 

ja sitä tarviketta. No mistäs sitä sinne 

hankit, kun ei ollut tietäkään kunnolla. 

Minä en oikein tiedä, miten se kaikki sit-

ten järjestyi. Mieshän nämä asiat toimit-

ti. Mutta sen muistan, että siellähän oi-

kein sahattiin paikan päällä niitä lautoja. 

Ja siellä oli sitten sitä sahanpurua. Mi-

nulla oli paljon kavereita, semmoisia sa-

notaan tyttöystäviä, ja ne olivat paljon 

vanhempia kuin minä – minä olin ole-

vinani vielä nuori siihen aikaan. Yksi 

näistä ystävistäni oli meidän kerrostalo-
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naapuri Kerttu Rämö, joka oli näitä Kar-

jalan evakoita ja oli meidän nuorimman 

tytön kummi. Oli oikein mukavata aina 

kun Kerttu tuli sinne mökille. Paavo kun 

lähti aamulla töihin, niin sanoi meille: 

”Minä annan nyt teille urakan: teidän 

pitää kantaa kaksi säkkiä kuivaa sahajau-

hoa ullakolle.” Kerttu nauroi jälkeen-

päin, että kyllä me oltiin kanssa kantajia, 

kun me ei aina saatu sitäkään aikaiseksi 

päivässä. Mutta vähän kerrassaan sitä 

vaan saatiin syntymään jotakin. 

 Mökki on ollut nyt pitkään tyhjil-

lään, mutta ei ole raskittu myydä, kun 

siinä on niin paljon muistoja. Siellä Me-

renlahdella tapahtui niin paljon ja muka-

vata. Minulla on hyvin haikea olo sitä 

kaikkea muistellessa. Kyllä se oli minus-

ta ihan sitä herttaisinta aikaa, kun lapset 

olivat pieniä. 

 

Lisää kiviä kivikkoon 
 

 Tuovi: Lappeenrantalaisen tohtorin 

Anna-Kaarina Aallon isä Lauri Vihinen 

oli metsänhoitaja ja oli samassa firmassa 

kuin Paavo, ja me oltiin tultu hyviksi 

tutuiksi myös hänen vaimonsa Martan 

kanssa. Se Martta Vihinen sanoi, että 

heiltä kyllä saapi sitten villiviiniä vai mi-

tä köynnöstä se oli. Ja se Vihisen täti oli 

sitten itse sitä köynnöstä istuttamassa. 

Samalla hän toi tammien ja muiden eri-

koisempien puiden taimia, mutta eivät ne 

lähteneet siellä muiden puiden alla kas-

vamaan. Minä yritin aluksi istuttaa sinne 

marjapensaitakin, mutta se maa oli niin 

huonoa että mikään ei menestynyt. Mut-

ta olihan meillä siellä ulkona kukkapurk-

kejakin. Tuotiin kaupungista peltisiä 

kurkkupurkkeja ja minä vielä maalasin 

niitä. Ne olivat nättejä ja mies sitten aina 

laittoi, kun tykkäsi puuhailla. Ja puut sil-

lä tontilla, koivut ja kuuset, ovat kasva-

neet niin paljon että voi sitä ihmettä! 

 Meillä oli siinä rakennuksessa myös 

kellari eikä meillä muuta kellaria ollut-

kaan. Sanottiin, että siellä pitäisi olla sit-

ten jäitäkin, mutta mistä me nyt jäät otet-

tiin. Siihen mökkiin laitettiin terassi vie-

reen. Mutta siihen terassiin ei saatukaan 

kiviä paikan päältä, vaikka se paikka oli 

niin mahdottoman kivinen että siitä piti 

ampua niitä kiviä poiskin. Ne terassiki-

vet piti tilata. Mies sanoi minulle: ”Älä 

kehtaa puhua kellekään, että nämä kivet 

on muualta tuotu.” Minua huvitti, kun 

kivikkoon piti tuoda kiviä. 

 Ja kuule, se rantakin oli niin kivik-

koinen, se oli niin kivikkoinen! Me sa-

nottiinkin sitä meidän paikkaa Kiviran-

naksi. Siellä oli niin isoja kiviä, että siel-

lä kävi niitä kiviä ampumassa se Kaar-

tisen Vilkka, joka asui siinä lähistöllä, ja 

vielä joku muu. Ne ampuivat niitä kiviä, 

mutta me oltiin poissa aina silloin. Kun 

sitä rantaa tällä lailla raivattiin, siitä tuli 

hieno hiekkaranta. 

 Siskoni Toini Heiskanen kävi siellä 

meidän mökillä paljon, kun hänen per-

heellään ei ollut omaa kesämökkiä. Ja 

me sanottiin, että joka aamu kun lähde-

tään uimaan, niin sata kiveä pitää viskata 

sieltä kuivalle maalle, oli ne minkä ko-

koisia tahansa. Ja meillähän oli myös 

kallio, hyvä kallio, jossa sai mattoja pes-

tä. Minä pesin siellä yhden naapurinkin 

matot. Ne olivat tuoneet ne mattonsa 

odottamaan että pesevät itse, mutta minä 

otin ja pesin ne kaikki. Minusta se oli 

niin mukavata. 

 

Merivene Uuraan malliin 
 

 Tuovi: Eikä meillä moottorivenettä 

ollut missään vaiheessa. Meillä oli ihan 

ensiksi semmoinen vanha soutuvene, jo-

ka oli ihan laho. Muistan, kun Taipalsaa-

ren pappi Raimo Pihkala oli perheineen 

meillä kylässä ja souteli sillä veneellä. 

En kerinnyt sanoa, että älkää ihmeellä 

lähtekö liikkeelle semmoisella veneellä. 

Kuule, penskoja täynnä se vene ja Raimo 

istuu siellä lasten kanssa. Mutta onneksi 

se sitten näkyi olevan hyvä päivä, ettei 

mitään käynyt. 

 Sitten meillä oli merivene, semmoi-

nen oikein kunnollinen. Paavo kun oli 

Viipurista meren rannalta, hän tykkäsi 

semmoisesta veneestä. Se oli varma ve-

ne. Mutta sitten kun oltiin jo eläkkeellä 

ja veneessä alkoi olla niin paljon sitä 



huoltamista ja kunnostamista, niin naa-

puri, Nikkilän Veikko, tuli ja sanoi: ”Et-

tekö te möisi tuon veneenne?” Ja niinhän 

se sitten myytiin. Sekin oli soutuvene, 

mutta kyllä siihen olisi saanut moottorin. 

Se oli kuulemma ihan hyvässä kunnossa 

sitten kun se oli laitettu. 

 Taito: Kävittekö veneellänne myös 

kalassa? 

 Tuovi: Kyllä me sillä veneellä ka-

lasteltiinkin. Aina joskus vedettiin jär-

venselällä uistinta, ja olihan meillä jär-

vessä katiskoita ja myöhemmin verkko-

jakin. Minun Toini-siskoni kun oli käy-

mässä, se lähti aina sitten ongelle. Se 

meni aina semmoisen ison kiven päälle – 

jokuhan sen vei sinne veneellä, eihän se 

kivi rannassa ollut. Ja eikä tiennyt yh-

tään, että toinen mikä istui siellä kivellä 

hänen kanssaan selät vastakkain oli Ete-

lä-Saimaan päätoimittaja. Me naurettiin 

sille siskolleni: ”Sinä et tiedäkään, missä 

seurassa sinä olet ollut.” Ne Etelä-Sai-

maan toimittajat olivat siellä Merenlah-

della kesän. 

 

”Lukisit sinäkin Isämeitää” 
 

 Tuovi: Minä olin aika huono vesil-

lämatkustaja. Kun sitä mökkiä rakennet-

tiin, tuli ilmoitus että jotakin tavaroita pi-

täisi olla siellä työmaalla jo kello seitse-

mältä aamulla – no hyvä ihme, mistä ne 

sitten saapi? Mies tuli kotiin illansuussa 

ja sanoi: ”Lähdetäänkö tuonne Meren-

lahdelle käymään. Ei me siellä kauan vii-

vytä.” En muista, mitä sinne piti viedä, 

mutta se me sinne vietiin. Se moottorive-

nekin oli aika huono, se kun oli joku Va-

pon vanha moottori. Kun päästiin sinne 

omaan rantaan, niin näytti että tulee oi-

kein ukkosilma ja me mentiin naapuriin, 

Kähön mökkiin. Ne sanoivat: ”Älkää ih-

meellä lähtekö nyt järvelle, kun tuom-

moinen myrsky tulee.” Me sanottiin 

vaan, että kyllä meidän on pakko. Silloin 

ei ollut puhelinta eikä mitään. Lönnro-

tinkadun vanhainkodista oli yksi tuttu 

Hulda Lindström, yli seitsemänkymmen-

tävuotias nainen, hoitamassa meidän 

kahta lasta, joista nuorempi oli silloin 

ihan pikkuinen. Me oltiin sanottu, että 

me viivytään vaan vähän aikaa. 

 No sitten meidän oli pakko lähteä, 

ja se tuntui ihan hurjalta. Silloin oikein 

rupesi salamoimaan kovasti, ja aallot oli-

vat niin korkeita että pärskyivät venee-

seen. Minä koitin sitä vettä äyskäröidä ja 

koko aika hoin Paavolle: ”Nyt kuule aja 

rantoja pitkin!” Hän sanoi: ”En minä 

sinne pysty ohjaamaan. Johan me silloin 

oltaisiin heti karikoilla.” Sitten ajettiin 

ihan keskellä selkää. Oli ihan pilkkopi-

meätä, ei näkynyt ketään muita. Ja aina 

kun salama valaisi, niin silloin nähtiin 

vähän että missä ollaan. Kyllä se oli kau-

heata! Ja kun minä vaan höpötin siinä: 

”Aja rannalle päin!”, niin Paavo sanoi: 

”Lukisit sinäkin sillä aikaa Isämeitää et-

kä koko aika höpöttäisi.” 

 Ja niin me kuitenkin päästiin onnel-

lisesti jo tuonne Voisalmeen. Siinä oli 

välillä kapea puinen silta, mistä veneet 

ajoivat alta ja ihmiset kävelivät ylitse. Ja 

siinä sitten alkoikin jo kuulua kasinolta 

oikein iloista soittoa ja tanssin rytkettä. 

Kyllä minä silloin huokaisin, että voi että 

vielä on ihmisiä elossa! Kun tultiin ko-

tiin, me vietiin se Hulda sinne vanhain-

kotiin autolla. Karjalaisten kerrostalosta 

olisi ollut aika pitkä matka mennä jalkai-

sin yöllä. 

 

Sydän pelosta sykkyrällä 
 

 Tuovi: Toisella kertaa Paavolla oli 

mukanaan veljenpoikansa, joka oli jo ai-

kamies. Veivät taas jotain tavarata työ-

maalle, ja taaskin oli semmoinen aiko-

mus, että käyvät siellä vaan hyvin nope-

asti. Siinä oli naapurissa se Elsa Kähön 

mökki, ja Elsa sanoi niille: ”Jääkää yök-

si. Ettehän te voi tuommoiseen ilmaan 

lähteä.” Ja kun he kumminkin rupesivat 

rannasta lähtemään, niin huomasivat että 

se varattu polttoaine olikin väärää ainet-

ta. Ja mistäs sieltä toista sai. Minä olin 

kotona pienten lasten kanssa ja pelkäsin 

sydän sykkyrällä, että nyt ne veneilijät 

on hukkuneet – ihan varmaan ne on huk-

kuneet. Aamuyöstä kömpivät kotiin. Ta-

lon isäntä kun astui sisälle, niin koitti 



olla leikkisä ja sanoi: ”Oletko sinä jo 

kaikki henkivakuutukset laskenut?” Että 

jos hän muka oli hukkunut. – Ja siellä-

hän sattuikin se onnettomuus, missä joku 

saksalainen naisihminen hukkui. 

 

”Se tie oli niin huonoa että” 
 

 Taito: Sanoit, ettei maantietä ollut 

Merenlahdelle paljon minkäänlaista. 

 Tuovi: No alussahan se meneminen 

oli ihan mahdotonta. Minä en kunnolla 

muistakaan, miten sitä mennä jyrrättiin 

sinne maalle. Se tie oli niin huonoa että. 

Ylätuvasta ne neiti-ihmiset, Irja ja Maila, 

kävivät meillä ja kertoivat, että heillä oli 

alussa kaupunkiin lähtiessään aina su-

kanneule mukana, ettei aika mene huk-

kaan. Jos maitse kulki, niin oli ensin tul-

tava jollain konstilla Uus-Lavolaan, mis-

tä sitten pääsi sen loppumatkan linja-

autolla kaupunkiin. Me jätettiin se au-

tomme Rantamäen talolle, missä meillä 

oli semmoinen parkkeerauspaikka. 

 Meillä oli alussa firman auto, ja sillä 

ei saanut yleensä ajella turhia. Mieheni 

oli hyvin tunnollinen ihminen ja oli hy-

vin tarkkana sen auton käytön suhteen. 

Mutta sitten me ostettiin oma auto, koska 

sen firman auton kanssa oli niin hirveän 

vaikeata. Oli mainiota kun me oltiin siel-

lä Merenlahdella. Kun Paavo pääsi töistä 

lauantaina iltapäivällä, Ylätuvan isäntä ja 

ne muut sieltä sanoivat: ”Olisi pitänyt 

pyytää Paavoa, että veisi meitä kaupun-

kiin.” Se oli sellaista, että ne tykkäsivät 

että pitäisi olla heitä kuljettamassa. Ei ne 

oikein ymmärtäneet, että toinen tarvitsi 

lepoa työviikkonsa päälle. Mutta kyllä se 

Paavo sitten niitä pyyntöjä täyttikin, jos 

milloin pystyi. 

 Taito: Ajo sillä Merenlahden tiellä 

oli täyttä työtä. Siellä ei hurauteltu. 

 Tuovi: No ei hurauteltu. Ennen se 

Merenlahden tie oli mutkaisempikin ja 

sillä meidän kohdalla se kulki ihan sen 

Rantamäen talon kautta. Mutta sitten 

Rantamäen Laurin vaimo ja tyttö rupesi-

vat ehdottamaan, että kirjeitä pitäisi lait-

taa viranomaisille ja linjata se tie uuteen 

paikkaan. Se ajatus olikin ihan luonnol-

linen, koska siitä Rantamäen ohi rupesi 

jyryttämään isoja kuorma-autoja – eihän 

sitä menoa ja melua kukaan voinut sie-

tää. No sitten 1960-luvun alkupuolella 

ruvettiin sitä uutta tietä laittamaan. Mie-

henikin osallistui niihin talkoisiin. Hä-

nellä kun oli niin huono selkä, niin otti-

han se varmaan voimille, mutta kyllä hän 

vaan lähti sinne työmaalle. Ja sittenhän 

meille rakennettiin tie ihan mökille asti, 

kun tuli molemmin puolin ne automie-

het, Sinkko ja Nikkilä. Mikäs meillä oli 

siinä välissä purjehtia. Ne ovat pitäneet 

nyt niin hyvää huolta siitä tiestäkin, 

vaikka Paavo on kuollut. Ei minun itseni 

tarvitse huolehtia, kunhan osuuteni mak-

san. 

 

Otto-setä mukava persoona 
 

 Tuovi: Ja mikä oli mukavata, niin se 

kun siinä Rantamäessä asui se Otto. Mei-

dän lapset olivat niin ihastuneita siihen 

Ottoon. Kun ajettiin sitä huonoa tietä, 

niille lapsille ja minullekin tuli pahoin-

vointia ihan sillä lyhyellä matkalla. Niitä 

lapsia piti viihdyttää. Alkumatkasta sa-

nottiin niille: ”Katsokaa, missä on tont-

tuja. Näkyykö tonttuja missä?” Ja loppu-

matkasta sanottiin: ”Kuka näkee ensim-

mäiseksi Otto-sedän talon?” Sitten lapset 

huutelivat: ”Minä! Minä näin sen ensim-

mäiseksi!” 

 No siellä perillä se Otto-setä tulikin 

monta kertaa meitä vastaan. Ja hänellä 

oli tavallisesti karamelliä. Näille pienem-

mille lapsille Otto-setä työnsi sen kara-

mellin poskeen – ei niissä karamelleissä 

mitään paperia ollut. Otto-setä sanoi 

vaan: ”Avaapas suusi. Pannaanpas tuo-

hon poskeen.” Ja sanoi sitten: ”Avaapas 

vielä. Pannaanpas toiseenkin.” Minä 

ajattelin, että nyt ne lapset ihan tukehtuu, 

kun ne karamellit pullottivat siellä suus-

sa. 

 Otto-setä oli hyvin mukava persoo-

na. Minulla on jossakin hyvä kuva siitä 

Otosta. Sen kuvan otti kerran minun sis-

koni mies ja laittoi minulle. Se Otto istui 

siinä rapulla ja oli oikein hyvässä lihas-

sa. Ja sitten sillä oli se lippalakki, mihin 



oli pantu kokardi kaljapullon korkista tai 

jostain semmoisesta. – Yksi juttu siitä 

Otosta. Sillä Otolla oli kana, jota vissiin 

oli joku elukka vahingoittanut. Otto 

kauppasi sitä kanaa ensiksi muille ja ky-

syi sitten minultakin: ”Etkö sinä ottaisi 

kanan?” Minä sanoin: ”En minä osaa sil-

le mitään tehdä.” No siitä se Otto oli 

ihan vihainen ja sanoi: ”Kyllä nuo nyky-

ajan ihmiset on kummallisia, että niille ei 

kelpaa vaikka olisi tarjolla kana.” 

 Ne kehuivat kovasti sitä Otto-sedän 

äitiä, että se oli niin hyväsydäminen ih-

minen. Kuka oli silloin koululainen, se 

aina sai siltä emännältä ruokaa. Minä 

kävin monta kertaa siinä Otto-sedän 

huushollissa, kun odotin linja-autoa tai 

oli jotain muuta asiaa. Sillä Otolla oli 

tuvassa pitkä pöytä. Ja kamarissa oli eri-

koisia puutuoleja, jotka oli koristeltu 

leikkauksilla. Minä ajattelin, että jos se 

nuo möisi, niin minä heti ostaisin. Mutta 

en minä mitään puhunut hänelle siitä os-

tamisesta. – Siinä Rantamäessä asuu nyt 

sen Yhtymän johtajan tytär. 

 

”Siitä ne on muutkin ajaneet!” 
 

 Taito: Te siis käytitte myös sitä Me-

renlahden linja-autoa? 

 Tuovi: Käytettiinhän me sitten sitä-

kin. Sehän siinä oli mukava. Kun Meren-

lahdelle saatiin se linja-auto, se oli niin 

suuri hetki! Koko kylä halusi matkustaa. 

Ja siinä oli kuulemma viisikymmentäkin 

ihmistä. Osa seisoi käytävällä. Serkkuni, 

joka oli sairaanhoitaja, tuli Lahdesta ke-

sälomalle ja kertoi: ”Kyllä oli huvittava 

matka se linja-automatka. Auto oli ihan 

täynnä. Ja kuljettaja nousi välillä ihan 

seisomaan siitä istuimeltaan, katsomaan 

että voiko tästä mennä. Mummot huusi-

vat: aja vaan, siitä ne on muutkin aja-

neet.” Yllyttäjiä oli. 

 Ja toinenkin autojuttu. En muista 

sen tytön nimeä, mutta se tyttö lähti sen 

meidän linja-autokyydin välillä toimit-

tamaan jotain asioita ja me matkustajat 

saatiin odottaa. Se oli hassua kun yksi 

kyytiläinen lähti toimittamaan asioitaan 

kesken matkan. Ei se kuljettajakaan siitä 

tykännyt, mutta se tyttö vaan halusi, että 

se mies häntä odottaa. Se kuljettaja oli 

yksi niistä Turun veljeksistä, ja se tyttö 

oli ihastunut siihen niin kovasti, ajatteli 

varmaan että se kuljettaja tekee hänen 

takiaan mitä vaan. 

 Taito: Jäikö se linja-auto ikinä ju-

miin siellä kelirikkotiellä? 

 Tuovi: Minä en tainnut sellaisessa 

kyydissä olla, mutta kyllä minä semmoi-

sen jutun kuulin, että ihmiset menivät 

tien penkereelle ja siellä istuivat ja odot-

tivat. Kyllä me aina niin kovasti odotet-

tiin linja-autoa, että sen tulo oli merkki-

tapaus. Se pysähtyi aina siellä, missä oli 

matkustajia, ei siellä mitään merkittyjä 

pysäkkejä ollut. Mutta kyllä se oli se tie 

huono. Voi kauheeta sitä tietä! Ja oli se 

tosiaan mukavaa, kun mummot huusi: 

”Aja vaan! Siitä ne on muutkin ajaneet!” 

 Taito: Kävittekö mökillänne myös 

talvella? 

 Tuovi: Käytiin me siellä Merenlah-

della aina joskus talvellakin. Mentiin 

jäätä pitkin, potkureilla ajeltiin. Mutta ei 

me siellä talvella yövytty, ei siellä tal-

vella voinut yötä olla. Tehtiin vaan sem-

moinen retki päiväseltään. Ja kun naa-

purin emäntä Elsa Kähö täytti viisikym-

mentä vuotta, me oltiin häntä onnittele-

massa. Se oli tammikuuta ja oliko se 

seitsemäs päivä kun hän täytti. Tultiin 

linja-autolla Mikkelintietä Kuukannie-

men kohdalle ja sitten mentiin jalkaisin 

Kähönsalmelle ja siitä jään yli. Ja siitä 

oli perille semmoinen mukava kävely-

matka. 

 

Kesäasukkaiden kotoutusta 
 

 Tuovi: Ylätuvan vanhaemäntä oli 

ihan vuodepotilas, ja kun oli ne meidän 

tupaantuliaiset, niin kukas se silloin ku-

lettikaan sitä potilasta selässään – sen 

potilaan miniä Siiri. Se Siiri oli niin ih-

me hyvä miniä että! Ne naapurit muu-

tenkin kävivät silloin alkuaikoina paljon 

katsomassa, että ”minkäslainen mökki 

teille tuli”. Lähinaapurina oli Elsa Kähö, 

jolta me se tontti ostettiin. Häneltä oli 

mies kuollut. Ja Rantamäen talohan siinä 



oli lähellä. Sinnehän me aina jätettiin se 

meidän auto kun tultiin. 

 Se Merenlahden elämä oli oikein 

mukavata, vaikka alussa se oleminen 

siellä mökillä oli minusta vähän outoa, 

kun mies oli niin paljon matkalla ja minä 

olin niitten lasten kanssa siellä. Mutta 

tämä meidän keskimmäinen tyttö Aila 

oli mainio. Hän oli hyvin semmoinen tie-

donhaluinen ja tykkäsi, että kunhan ne 

Ylätuvan tädit, ne Irja ja Maila, tulee 

niin kyllä niillä on mukavia juttuja sitten 

varmaan. Ja kun ei ollut puhelinta, Aila 

sanoi minulle monet kerrat: ”Äiti, kirjoi-

ta kirje! Minä lähden viemään sen sinne 

Ylätuvan tädeille, että tulisivat illalla 

meille.” No minun piti sitten ruveta tö-

hertämään lappua: ”Hei! Tulkaa illalla 

meille. Vastausta pyydetään.” 

 Ja Aila lähtee kauhealla vauhdilla 

Ylätupaan sen lapun kanssa. Silloin oli 

se näkyvyyskin siellä niin hyvä, kun ei 

ollut sitä metsää kasvanut sillä tavalla. Ja 

se Ylätuvan Maila sitten kertoi, että hän 

katsoi jo navetalta – ne talon lehmät tuo-

tiin aina illalla laitumelta sinne navettaan 

lypsettäväksi – että eiköhän Ailaa ala 

kuulua. Ne Ylätuvan tytöt itsekin tykkä-

sivät niistä käynneistä. Ja tykkäsivät kul-

kea muidenkin kesävieraiden luona, mil-

loin töiltään ehtivät. Heidän veljensä, se 

Onni, kysyikin heiltä: ”Onko tytöt jo ke-

säajassa, että pitäisikö sauna lämmittää 

aikaisemmin, että kerkiätte kun teillä on 

niin paljon näitä tuttuja?” Aila palasi asi-

alta kauhealla vauhdilla, niin kuin olisi 

ollut hirveä kiire – ihan juoksi. ”Tulloo-

vat!” se tyttö huusi. Minähän olin pannut 

siihen lappuun, että vastausta odotetaan. 

 Ja sitten ne Irkku ja Maikku tulivat. 

Ja heti kahvipannu tulelle. Ja meidän 

pienet tytöt olivat niin höröllä korvin 

vieressä kuuntelemassa. Me kuultiin ihan 

kaikki. Kuultiin, että Nakarin Lempi-täti 

oli kaatunut polkupyörällä mäessä kun 

siinä oli irtohiekkaa niin paljon. Ja jotain 

oli käärme pistänyt. Oli esitetty näytös-

kappaleita ja mitä oli missäkin tapahtu-

nut. Ja vaikka minkälaista siellä oli. Me 

tiedettiin kaikki. Ei meidän tarvinnut 

muualta lähteä kysymään. 

 Huvitti vähän, kun ne Ylätuvan ty-

töt paheksuivat sitä kun Lauri Rantamä-

en vaimokin kulki kylällä kumisaappais-

sa. ”Ne kun tuovat tänne maalle kaikki 

huonommat vaatteensa”, ne tytöt purna-

sivat. ”Kyllä kaupunkilaisten pitäisi pu-

keutua hienommin.” No joskus maail-

massahan kaupunkilaiset olivat maalla 

hienostelleetkin, mutta sodan jälkeen ajat 

olivat jo ihan toiset. Minäkin toin maalle 

vanhoja kamppeitani, kun niissä oli niin 

hyvä siellä metsän keskellä olla. Niillä 

sisaruksilla oli itsellään aina samanlaiset 

puvut. Siinä talossa Irja oli ompelija ja 

Irja leipoi pikkuleivät. 

 Ja kun Ylätuvan Onni tuli käymään 

meidän mökillä ensimmäisen kerran, se 

taisi tuoda leivän. Sanoi: ”Siinä on, vie 

pois.” Minä en ollut oikein tottunut niitä 

ihmisiä sinuttelemaan. Lapsena minun 

piti aina teititellä omaa isäänikin. Hänen 

mielestään lapset eivät kunnioittaneet 

vanhempiaan jos sinuttelivat. Minulla oli 

vaikeuksia sinutella ennen kuin opin sii-

hen. Mietin että mitenkäs minä nyt sitten 

puhuttelisin sitä Onnia. Tämä Onni sanoi 

vaan: ”Ota tuo ja vie se siitä pois.” 

 

Kaikki tädit omilla nimillään 
 

 Tuovi: Niille meidän lapsille kertyi 

sitä aikuista tuttavapiiriä. Nikkisen Ma-

ria, joka asui sen Talanlahden toisella 

puolella, ne meidän tytöt sanoivat ”mu-

natädiksi”, kun se aina toi kananmunia. 

Se Mari toi niitä munia myös tänne kau-

punkiin. No kerrankin Taina, se meidän 

nuorimmainen, oli ovea avaamassa, kun 

se Mari tuli. Me asuttiin silloin Karja-

laisten kerrostalossa siellä Valtakadun 

loppupäässä. Taina avaa oven ja huutaa: 

”Äiti, munatäti tuli!” Ja oli niin innois-

saan. Sitten myöhemmin kuului kuisket-

ta, että Nikkisen Mari oli kertonut naa-

purille: ”En minä oikein tykkää, kun ne 

lapset huutaa että munatäti.” Taina oli 

silloin ihan pieni ja minä kielsin sitä Tai-

naa: ”Kuule, ei saa sanoa että munatäti. 

Sano jotain muuta.” 

 Yhtä kyläläistä ne lapset sanoivat 

”puolukkatädiksi”, kun hän aina toi puo-



lukoita. Kerran tuli se puolukkatäti meil-

le kylään ja Taina huusi: ”Äiti, puoluk-

katäti tuli!” Kaikki tädit olivat tällä lailla 

omilla nimillään. Ja sitten ne tytöt haki-

vat leipää jostakin, missä oli Nikkisen 

Lempi-täti. Sieltä ostettiin rieskaa, ja sin-

ne ne tytöt lähtivät niin mielellään. Ja 

muistan kun Aila, joka aina kuunteli nii-

tä aikuisten puheita, istui keittiön pöydän 

ääressä hyvin topakkana ja sanoi: ”Kyllä 

on sitten niin värskiä rieskaa!” Ne mei-

dän lapset tykkäsivät niin kovasti näistä 

tädeistä. Tädit juttelivat ja lapset kuunte-

livat hirveän tarkkaan, kun ne tädit ker-

toivat kaikkia juttuja mitä Merenlahdella 

on tapahtunut. 

 

Kaksikielinen hoitotäti 
 

 Tuovi: Meidän tytöt olivat tottuneet 

täteihin, kun yksi semmoinen täti-ihmi-

nen oli kaupungissa heidän hoitotäti-

näänkin – se Lindströmin Hulda joka 

saatiin apuun kun me niitä rakennustar-

vikkeita mökille vietiin ja siihen ukkos-

myrskyyn sitten jouduttiin. Tämä tutta-

vuus alkoi silloin, kun meidän vanhim-

malla tytöllä Riitalla oli hinkuyskä, min-

kä se oli saanut junassa. Tämä Riitta oli 

silloin kolmivuotias ja asuttiin jo siellä 

Karjalaisten kerrostalossa. Meille sanot-

tiin, että olisi kaikista parasta kun sitä 

lasta pidettäisiin mahdollisimman paljon 

ulkona. Ja me kun ei tunnettu oikein 

ketään, niin me pantiin lehteen ilmoitus 

että täällä olisi semmoinen ulkoiluttajan 

tarve. Tämä Hulda tuli ja sanoi: ”Minä 

kyllä lähden Riitan kanssa ulos.” Hulda 

oli silloin noin seitsemänkymmentäviisi-

vuotias ja asui vanhainkodissa Lönnro-

tinkadulla, tuolla lyseon vieressä. 

 Ja Hulda ja Riitta olivat niin hyvät 

ystävät ihan niin kauan aikaa kun sitä 

sairautta jatkui. Ja se Hulda piti sitten 

meidän seuraavaakin lasta ja piti sitten 

vielä naapurinkin lapsia. Tämä Hulda 

Lindström oli vanha puhelinvälittäjä ja 

kun hän oli ruotsinkielinen, häneltä se 

suomen ja ruotsin kieli meni aina vähän 

sekaisin. Oli hyvin mukava ihminen. 

”Ei ne tytöt olleet yhtään 

laiskoina” 
 

 Tuovi: Olihan meillä siellä mökillä 

radio, vanha korsuradio. Mutta kun ei 

ollut sähköjä eikä tietenkään ollut tiski-

konetta, niin astiat tiskattiin käsin. Minä 

en ollut vielä opettanutkaan tytöille sitä 

tiskaamista. Mutta kun olin sitten mat-

koilla ja tulin sieltä kotiin, Paavo sanoi: 

”Tytöillä on yllätys.” Aila oli hyvin ren-

nosti tiskaamassa paljun ääressä. Tiskasi 

ja näytti minulle, miten hän osaa. Se aika 

meni niillä tytöillä mukavasti, kun ne 

kävivät asioilla, poimivat marjoja, onki-

vat ja lukivat. Ei ne olleet yhtään laiskoi-

na. Kun se Taina-kuopus oli pikkuinen, 

näillä isommilla tytöillä oli se vahtimi-

nen, ja niillä oli sitten kiistaa siitä, kum-

manko vuoro nyt on vahtia Tainaa, sitä 

pienintä. Riitta oli enempi semmoinen 

isän tyttö. Se autteli kaikessa ja teki huo-

nekalujakin, kesämööpeleitä. 

 Tainasta, meidän nuorimmasta ty-

töstä, muistan sieltä Merenlahdelta yh-

den mukavan jutun. Kun se Taina ihaili 

lampaita niin kovasti, ne Ylätuvan Irkku 

ja Maikku toivat iltakävelyllään lampaan 

meidän pihaan ja panivat kiinni johonkin 

meidän pihapuuhun. Ja kyllä ne meidän 

tytöt varmasti niitä Ylätuvan lampaita 

syöttelivätkin, kun olivat aina niin tou-

hukkaita. Mutta kun Rantamäen isoja si-

koja pidettiin muutamina kesinä metsä-

haassa, jonka läpi meidän tyttöjen olisi 

pitänyt mennä aamuisin maitoa hake-

maan, tytöt aristelivat niitä sikoja ja pyr-

kivät kulkemaan muuta kautta. 

 

”Siinä avannossa joku 

kannatteli minua” 
 

 Tuovi: Taina oli semmoinen hirveän 

herkkä lapsi, ja hänestä on kerrottava yk-

si dramaattinenkin asia. Taina oli täällä 

kaupungissa lastentarhassa, jota piti ta-

lossaan Neulasepänkadulla Hilja Heikki-

nen, joka oli ollut johtajana kaupungin 

lastentarhassa ja oli päässyt sieltä jo 

eläkkeelle. Hänellä oli hoidossaan paljon 

niitä lapsia. Se oli muistaakseni helmi-



kuuta, kun Hilja-täti lähti lasten kanssa 

ulkoilemaan Halkosaareen. Jäähän oli jo 

syntynyt semmoisia uveavantoja. Lapset 

leikkivät ”seuraa johtajaa” ja kulkivat 

peräkanaa. Joku oli sitten kysynyt kes-

ken kaiken: ”Missäs Taina on?” – ja vas-

taus oli: ”Taina on avannossa.” Eikö ole 

hirveätä! Taina oli ollut siellä ihan hiljaa 

vaan. Ne lapset tekivät ketjun ja Kuisma-

niminen poika veti Tainan sieltä avan-

nosta. 

 Sillä Hiljalla oli kasvattityttö, jota 

sanottiin Anni-tädiksi. Se Anni-täti soitti 

tänne ja sanoi: ”Ei pidä säikähtää. Kaikki 

on hyvin, mutta Tainalle kävi semmoi-

nen onnettomuus että hän putosi avan-

toon, mutta selvisi hyvin. Taina on nyt 

täällä sängyssä ja hänelle pitäisi tuoda 

kuivat vaatteet.” Minä menin sinne kii-

reesti. Muistan vieläkin, miten se Taina 

makasi lämpimästi peiteltynä siellä sän-

gyssä. Se oli siellä kuin pikkulintu ja 

sanoi vienosti: ”Äiti!” Minä sanoin: ”Nyt 

puetaan äkkiä ja lähdetään kotiin.” Oli-

kohan se Taina silloin viisivuotias, liekö 

ollut sitäkään. Aila äkäili sitten Tainalle: 

”Kuule Taina, jos ensi kerran putoat 

avantoon, niin huuda apua äläkä jää tup-

pisuuksi!” Näin se isosisko koitti toista 

opettaa. 

 Se Hilja-täti tuli sitten meille sinä 

samana päivänä. Oli ihan järkyttynyt ja 

sanoi käyneensä siellä avannon reunalla 

rukoilemassa. Ja tästä talosta tuli Väistön 

Tassu, jonka oikeata nimeä en tiedäkään, 

mutta sen vaimo on Lemiltä. Oli oikein 

lohdullista, kun se Tassu tuli. Tämä Tas-

su oli jo ikämies, mutta sanoi, että hän-

kin oli aikanaan ollut Hilja-tädin johta-

massa kaupungin lastentarhassa. 

 Silloin olisi pitänyt heti kiittää sitä 

Kuismaa, joka oli se pelastaja, mutta mi-

näkään en vielä silloin päässyt perille, 

kuka sen Tainan oikein oli pelastanut. 

Kun selvisi, että se Kuisma oli hammas-

lääkäri Pesosen poika, minä soitin niille 

Pesosille kotiin. Sille Kuismallehan olisi 

pitänyt hommata joku tunnustus, kun 

tuommoista urhoollisuutta osoitti, mutta 

se asia olisi pitänyt hoitaa muutakin tietä 

kuin meidän kautta. 

 Kun juttelin myöhemmin siitä ta-

pauksesta Tainan kanssa, niin hän sanoi: 

”Minulla oli tunne, että siinä joku kan-

natteli minua.” Oli väitetty, että siinä oli 

joku pylväs, mutta Taina kertoi, että isä 

kävi tutkimassa sen avannon eikä siellä 

mitään pylvästä ollut. Niinpä me Tainan 

kanssa tuumattiin, että se kannattelija oli 

enkeli. Olin ostanut Tainalle suojapuvun, 

joka oli aika iso, ja sivulliset arvelivat 

sitäkin, että se puku oli kannatellut Tai-

naa. Oli se kyllä aikamoinen juttu. Panin 

myöhemmin Tainan sängyn yläpuolelle 

pienen enkelitaulun. 

 

Riitta-tytön nukketeatteri 
 

 Tuovi: Ne meidän tytöt kirjoittelivat 

ja piirsivät ja tekivät kaikkea semmoista. 

Meillä oli siellä kesämökillä kaksi pitkää 

komeroa ja niistä toisessa Riitta piti nuk-

keteatteria. Tässä talossa meidän alapuo-

lella asui Pekkoset, Mikko ja Eila Pek-

konen. Ja Riitta oli hyvin onnellinen, 

kun Pekkosen täti oli meillä mökillä ky-

lässä ja oli sitten siellä katsomossa. Riit-

ta on muistellut: ”Ei kukaan muu minun 

yleisössäni ollut yhtä kiinnostunut. Se 

Pekkosen täti katsoi niin tarkkaan, kun 

minä tein taikatemppuja, mutta ei hän 

huomannut niitä jekkujani.” 

 Ja kun meillä oli siellä mökillä hiek-

kalaatikko, Aila perusti siihen sekatava-

rakaupan. Ja se kauppa oli ”A. Mono-

nen”. Se ”Mononen” oli varmaan siitä 

kun meillä oli ollut asunto Kauppakadul-

la talossa, missä oli Hilma Monosen ken-

käkauppa, ja olisiko se ”A” tarkoittanut 

sitten Ailaa itseään. Minulla on valoku-

vakin otettuna. Kun menin ohi omilla 

asioillani, Aila huusi aina: ”Äiti! Tule 

ostamaan!” Kaksi kiloa vehnäjauhoja ja 

mitä kaikkea muuta minä ostin. Hän sit-

ten hirveän tärkeänä paketoi sen ostok-

sen ja kantoi sen kotiin. Minusta oli niin 

mukavata asioida siinä Ailan kaupassa. 

 

Maalaispojissa ei katseltavaa 
 

 Tuovi: Oli meidän tytöillä jonkun 

verran sitä ikäistään seuraakin. Tynkky-



sillä, opettajapariskunnalla, oli lapsi, jo-

ka aina joskus kävi meidän mökillä. Ja 

lahden takana siinä Nikkisen talossa, 

missä oli se ”munatäti”, oli Pertti-nimi-

nen poika, joka oli aina aamulla odotta-

massa Riittaa, että kun Riitta nousee 

ylös, he lähtevät onkimaan. Riitta oli in-

nokas onkija ja sai se saalistakin, monet 

soppakalat. 

 Ja olihan niillä meidän tytöillä myös 

ne koulukaverit, joita ne saivat tuoda ko-

tiin ja sinne mökillekin. Marja-Leena 

Kuronen, asemapäällikkö Kurosen tyttö, 

oli Riitan kanssa samalla luokalla. Siitä 

taisi sitten myöhemmin tulla dramaturgi 

tai joku semmoinen. Se oli mainio, kun 

se oli meidän luona siellä maalla. Pani 

aurinkolasit silmilleen ja sanoi: ”Minä en 

viitsi noita maalaispoikia katsella.” 

 

Värjöttelyä uimakoulussa 

ja juhannuskokolla 

 

 Tuovi: Siellä Merenlahdella järjes-

tettiin uimakoulu ja ne kylän lapset oli-

vat hyvin innoissaan. Ja meidän lapsia-

kin oli sitten siellä uimakoulussa kaksi 

kappaletta. Mutta joskus satoi niin ko-

vasti, etteivät ne uimakoululaiset paljon 

järveen päässeet. Silloin ne olivat sen 

Merenlahden kansakoulun liiterissä ja 

harjoittelivat siellä niitä uimaliikkeitä. 

Ilpo Perttilä, Taipalsaaren nimismiehen 

poika ja nykyisin eläkkeellä oleva rovas-

ti, oli sen uimakoulun opettaja. Oli sil-

loin viisitoistavuotias ja asusti Haimilas-

sa, Suurtuvassa. Ja kyllä sillä vissiin 

ikävä oli, kun se istua napotti ikkunassa 

vapaa-ajalla. Tytöt sanoivat: ”Eikö me 

voitaisi kutsua sitä Ilpoa kylään?” No Il-

po kutsuttiin kylään. Ja Ilpo oli niin kuin 

herrasmies: käyttäytyi hyvin hienosti ja 

osasi kumarrella ja kiitellä ja kaikkea. Ja 

hän sanoi: ”Tervetuloa käymään meillä-

kin!” Jäi mieleen. 

 Se uimakoulukesä oli huono kesä. 

Silloin oli välillä niin kylmääkin, että 

tuntui että kuka sinne veteen voipi men-

nä. Juhannuskin oli vissiin sinä samana 

kesänä hyvin kylmä. Me oltiin juhannus-

kokolla siellä Talanlahden rannassa, ja 

Kaartisen Vilkka, Kaartisen talon isäntä, 

lauloi siellä. Sillä Vilkalla oli hyvä laulu-

ääni, hän johti laulua hautajaisissakin. 

Riitta ihan muistutti nyt, että minun pitää 

muistaa sanoa, että sillä Vilkalla oli pääl-

lään vanha turkki. Se Vilkka istui siellä 

ja pisteli jotain vitsiä. Se oli jäänyt Rii-

tallekin ihmeenä mieleen, kun jollain on 

juhannuksena turkki päällä. Kokko kyllä 

paloi, mutta turkki päällä oli Vilkka. 

Kyllä minäkin sen muistan. 

 

Äkkiä kahvipannu tulelle! 
 

 Tuovi: Alkuvuosina koko Merenlah-

den kylällä ei ollut puhelinta – se puhe-

linhan tuli sinne vasta joskus kymmenen 

vuoden päästä. Keskus oli muistaakseni 

Anttilassa. Olihan Ylätuvassakin sitten 

puhelin, mutta ne Ylätuvan tytötkään ei-

vät aluksi osanneet tai rohjenneet puhua. 

Kun ne kävivät kaupunkimatkoilla, niin 

monta kertaa niiden mukana oli ne vel-

jien pojat. Kun meillä soi ovikello ja mi-

nä avasin oven, niin katsoin että sieltä 

tulee Irkku ja Maikku ja poikajoukko. 

No äkkiä kahvipannu tulelle! 

 Kaskisilla oli liike Valtakadulla ja 

nämä tytöt tykkäsivät oikein niistä Kas-

kisista. Kun Kaskisen rouva soitti sitten 

meille ja kysyi, että onko Irja siellä, että 

saisiko Irjan puhelimeen, niin se Irja sa-

noi: ”En minä, en minä!” Menihän se 

kuitenkin lopuksi. Mutta silloin kun se 

Ylätuvan Eevert-isä täytti kahdeksan-

kymmentä vuotta, Irja oli jo puhelinvas-

taajana ja sanoi niin rennosti ja osaavas-

ti: ”Jäniksellä.” 

 

Kauppaeksotiikkaa vieraille 
 

 Tuovi: Sitten oli mukava se kauppa-

juttu, se Penttisen kauppa. Oletko sinä 

kuullut siitä? Meillä vieraat olivat niin 

ihastuneita siihen kauppaan. Ne halusi-

vatkin välttämättä sinne mennä. Ja niin 

me lähdettiin. Varattiin mukaan astioita, 

missä tuodaan jauhoja ja kaikkea. Se 

meidän käyttämä polku oli ihan muiden 

tekemä polku. Se kulki tämän Kähön 

mökin ohi ja sivuutti sitten sen heinäpel-



lon ja ruispellon ja mitä siellä oli. Sitten 

hypättiin ison kiven yli, ja siinä oli sem-

moinen aita. Ja metsätaipaleen jälkeen 

piti kiivetä vielä toisenkin aidan yli. Mi-

nun siskoniko se sitten vitsaili, että kyllä 

täällä hyvin kauppa käy vaikkei täällä 

ole mitään mainoksia eikä mitään. No 

niin, sitten mentiin sinne. 

 Ja siellä oli hyvin mukava se Arvid 

Penttinen, joka myös vei moottoriveneel-

lä kaikkea kaupunkiin ja kuletti postia. 

Ja sitten hänen vaimonsa Aino, joka oli 

niin semmoinen iloisen näköinen ihmi-

nen. Ja kerrankin siskoni oli tullut Noor-

markusta lapsineen, ja me mentiin sinne 

tupaan ja sanottiin, että me tultiin kaup-

pa-asioille. Me kutsuttiin sitä Ainoa aina 

kauppaneuvoksettareksi. Kauppaneuvok-

setar sanoi meille: ”No istukaahan nyt 

siinä. Minä tiskaan sen aikaa kun nuo 

vedet on lämpimiä.” 

 No sitten mentiin sinne kaupan puo-

lelle ja siellä sitten tehtiin kauppoja. 

Siellä oli kaikenlaista: jauhoja ja ryyne-

jä, tupakkaa ja karamelliä. Vissiin siellä 

oli näkkileipää ja muuta semmoista. 

Kahviakin oli, eikä enää tarvittu mitään 

korttia. Ja saippuata oli. Mikä siinä lie-

nee, mutta kyllä sieltä kaikkea sai. Se tila 

oli pieni, ei siihen monta ihmistä mah-

tunut. Mutta se paikka oli jollakin tavalla 

niin jännittävä. Minä kehuin: ”Kyllä teil-

lä on hyviä vehnäjauhoja!” Ja kauppa-

neuvos itse sanoi: ”Ja niitä et saa kau-

pungista.” Suniltahan se itse oli ne tuo-

nut, Sunin tukkuliikkeestä. Mutta ne jau-

hot olivat tosiaan niin hyviä etten tiedä 

miten ne pullatkin nousivat niin erin-

omaisesti. Minä leivoin siellä maalla hy-

vin paljon, kun aina kävi niitä vieraita ja 

se oli niin mukavata. Eihän silloin ollut 

mitään. Kun ei ollut sähköjä, ei ollut säh-

kövaloja eikä ollut jääkaappia. 

 

Antiikkia, antiikkia 
 

 Tuovi: Minun Toini-siskoni tykkäsi 

hirveästi antiikkitavaroista. Hoki aina 

että ”antiikkia, antiikkia!” Hän katseli 

siellä Penttisen kaupassakin, että siellä 

ylähyllyllä oli semmoinen kynttilänjalka 

joka oli oikein kaunis. Ja sanoi: ”Onko 

tuo kynttilänjalka myytävänä?” ”No en 

tiedä”, sanoi kauppaneuvoksetar. Siskoni 

sanoi: ”Voi kun minä tykkään! Ettekö te 

möisi sitä kun minä tykkäisin siitä niin 

kovasti?” ”No niin minäkin tykkään”, 

sanoi se kauppaneuvoksetar vaan. Se ei 

tahtonut millään myydä, mutta kun sis-

koni tarjosi vähän isomman hinnan, niin 

heti se lähti. Se kynttilänjalka oli tosiaan 

hyvin kaunis, enkä tiedä kuka sen peri 

sitten kun siskoni kuoli. 

 Ja siskoni kun rakasti tätä antiikkia, 

niin se ihastui semmoiseen vanhaan pöy-

tään, joka oli siellä Penttisen eteisessä ja 

joka oli ihan noin kallellaan. Sisko ky-

syi: ”No ettekö te tuota pöytää möisi?” 

Kauppaneuvoksetar hetken mietti ja sa-

noi: ”No antaa mennä.” Niin hän osti sen 

pöydän. Se oli semmoinen klaffipöytä, 

mitä sai suurennetuksi. Asuikohan sisko-

ni silloin jo Jyväskylässä, ja ne veivät 

sen siellä puusepälle. Ja voi miten kaunis 

siitä tuli! Semmoinen punainen pöytä. 

 

Penttisen Arvidin moottorissa 
 

 Tuovi: Se Arvid Penttinen oli muka-

va mies. Hänhän sitä moottoria kuljetti. 

Siinä me matkustettiin, kun meillä vie-

raitakin oli. Se meidän mökkinaapuri, se 

Kähön Elsa, huolehti Rämön Kertusta-

kin, meidän kaupunkinaapurista: ”Miten 

se Kerttu? Joutuuko se siihen mootto-

riin?” Kerran meillä oli vieraana yksi 

Laura Ström kahden lapsensa kanssa, 

tytön ja pojan. Hän lähti meiltä pois sen 

tytön kanssa ja sanoi minulle: ”Pidä tuo-

ta poikaa vielä vähän aikaa.” Ja kun sitä 

poikaa piti sitten lähteä pois viemään, 

niin eihän minulla muuta kyytiä ollut 

kuin se Penttisen moottorivene. Ja mitäs 

sitten kun meille sattui semmoinen haa-

veri, että se pysähtyi se moottori! Arvid 

yritti sitä käynnistää – ja voi että se Ar-

vid oli vihainen ja ihan likaisena siitä 

rasvasta. Heposalossa oli Härmän huvila, 

ja sinne me sitten päästiin. Me mentiin 

sinne huvilalle ja Arvid jäi siihen ran-

taan. En tiedä mitenkä se sieltä pääsi 

pois. Mutta minä pääsin kaupunkiin sen 



pojan kanssa, kun siellä Härmän huvilal-

la oli työmiehiä silloin. Ne veivät mei-

dät. Voi hyvä ihme! 

 Ja silloin samalla kertaa Ylätuvan 

miniä Siiri oli kantanut sinne veneelle 

vasikanruhon, joka oli kääritty hienosti 

valkoisiin kankaisiin, pyyheliinoihin vai 

mitä ne kääreet lienee olleet. Ja hänen 

appiukkonsa, se Eevert Jänis, oli tullut 

siihen moottoriin, että veisi sen vasikan-

ruhon sitten lihantarkastajan syyniin. Se 

vasikka raukkakin jäi nyt siihen venee-

seen sitten, että minä en tiedä millä ta-

valla se Eevertti sai sen sinne syyniin. Ei 

se tuuli ollut paha vielä sinne Härmälle 

mennessä, mutta oli pahempi sitten kun 

me lähdettiin veneellä siitä uudelleen 

kaupunkia kohti. Minua silloin vähän 

pelotti, kun olin kuullut niitä kauhuker-

tomuksia, niitä hukkumistapauksia. Mut-

ta me päästiin onnellisesti perille. Kyllä 

minä muistan, miten se Arvid oli vihai-

nen. 

 Vielä tuosta Penttisen moottorista, 

siinähän sitä jouduttiin kulkemaan. Siinä 

istui aina yksi Eeti Kainulainen, joka oli 

siitä Karsikon viereisestä talosta. Minä 

ihailin sitä emäntää. Vaikka oli minkä-

lainen ilma, sillä oli semmoinen hieno 

liina mihin se ompeli koruommelta. Se 

aina otti sen ompeluksen matkaansa. Ja 

vaikka aallot keinutti miten, niin se jak-

soi ommella. Kun myöhemmin sitten kä-

vin sen Eetin luona, minä kysyin: ”Onko 

tämä nyt se liina, mitä sinä ompelit?” No 

sehän se sitten oli. Ja se Eeti kerkisi om-

mella vissiin montakin liinaa. Käviköhän 

se täällä kaupungissa mansikoita myy-

mässä, minä en muista. 

 

Kauppaneuvoksettaren 

juhannusliköörit 
 

 Tuovi: Menen vielä siihen Penttisen 

Ainoon, siihen kauppaneuvoksettareen. 

Se oli juhannuspäivä ja minä ajattelin, 

että nyt pitää lähteä vähän verryttele-

mään, kun on niin paljon syöty ja juotu. 

Minä menin ja aattelin, että ei tästä pit-

kälti ole vaikka lähtisin käymään tuolla 

kaupassa. Ei minulla mitään ostamista 

ollut sieltä silloin. No Ainon kanssa ju-

teltiin, ja Ainohan oli niin onnellinen. Ei 

siellä ollut Arvidiakaan kotona. Aino sa-

noi minulle: ”Kuule, tulehan tänne perä-

huoneeseen.” Noh, minä ajattelin että 

mitähän täällä tapahtuu. Aino nauroi ja 

katsoi minuun niin mainiosti. Avasi pöy-

tälaatikon ja otti sieltä semmoiset hyvin 

pienet pikarit ja jotakin likööriä. Sitten 

juhannuksen kunniaksi. Ja meitä nauratti 

– meitä nauratti vaikkei me siitä liköö-

ristä tultu humalaan. Mutta huvitti niin 

kovasti, että tämmöistä mukavata oli. 

 Taito: Minun toinen anoppini oli 

peräti papin tytär, mutta naukkaili liköö-

riä hänkin. 

 Tuovi: Ei meillä alkoholia käytetty 

kuin nimeksi. Kaapin ylähyllyllä oli kon-

jakkipullo. Kaupungissa sattuikin siinä 

asiassa vähän huvittava tapaus. Meidän 

Ailalla oli syntymäpäivät ja minä laitoin 

kakun. Ja kun niille päiville oli tulossa 

aikaihmisiäkin, minä lirautin siihen kak-

kuun konjakkia, mutta ihan vähän. Aila 

sanoi: ”Minä en syö sitä.” Minä kysyin: 

”Mikäs nyt on?” Aila sanoi: ”Pullon 

asento on toisella lailla.” Hän näet aina 

tarkasti konjakkipullon, joka oli siellä 

ylähyllyllä, ja oli nyt huomannut, että 

sitä oli käännetty. Ja kun hän oli saanut 

äskettäin palkinnon raittiuskilpakirjoi-

tuksista, missä oli puhetta perheenisän 

ryyppäämisestä ja muista sellaisista asi-

oista, se oli häneltä ihan sellainen mie-

lenosoitus, niin kuin lapsilla on. 
 

Kauppaneuvoksetar ja 
Kaukaan herra 
 
 Tuovi: Siitä Ainosta muistuu mie-
leen vielä yksi juttu, mitä aina kerrottiin. 
Kauppaneuvoksetar on Otto-sedän hevo-
sen kyydissä, ja näitä vastaan tulee Kau-
kaan herra ja kuljettaja. Kaukaan herran 
kuljettaja sanoo Otto-sedälle, että hänen 
pitäisi saada tästä tietä, kun hänellä on 
Kaukaan herra kyydissä. Siihen Otto-
setä tokaisee: ”Mutta minulla on kyydis-
sä kauppaneuvoksetar!” 
 



”Kyllä on sorjat puut!” 
 
 Tuovi: Kähön mökissä siinä meidän 
naapurissa asui se vanha emäntä, Anna-
Mari Kähö, sen Elsan anoppi. Hän oli 
oikein mukava mummo. Hänen kanssaan 
minä menin alkukertoja sinne Penttisen 
kauppaan. Siellä oli matkalla kivi ja aita. 
Minä ajattelin, että miten me tuosta ki-
ven yli päästään, kun on noin iso kivi ja 
sitten on aita. Ja kuule, Anna-Mari oli 
silloin jo jotain kahdeksankymmenenvii-
den paikkeilla, mutta se kun hyppäsi, 
niin kuule kyllä se oli niin notkea tyttö 
että voi että! Siitä sitä mentiin ja sitä 
metsätietä kiemurreltiin. Voi, voi, voi – 
tulee jotenkin niin kaihoisa mieli aina 
kun niitä aikoja ajattelee. 
 No sitten se Anna-Mari kävi meillä 
usein. Meillä oli erikseen keittiönrappu 
ja ”herrasrappu” terassilta, joka on nyt jo 
vähän ”nui ja nui”. Anna-Mari istui siinä 
terassilla ja ihaili meidän pihakoivuja: 
”Kyllä on sorjat puut!” Minulla on aina 
niin mielessä, kun se ihaili: ”Kyllä on 
sorjat puut!” Ja hän aina kertoi, miten 
hän oli nuorena tyttönä tänne tullut ja 
kertoi sitten siitä elämästä. Ja Lemiltä 
hän oli kotoisin. En muista, mikä hän oli 
omaa sukua. Ja hän puhui paljon lemiläi-
sittäin. Jotenkin se murre oli niin muka-
va, ja minullahan oli oma Savon murre. 
 

Syntymäpäivillä porrastusta 
 

 Tuovi: Kun mieheni Paavo oli täyt-

tämässä viisikymmentä vuonna 1966, 

Vapossa oli semmoisia kuiskeita, että 

50-vuotisjuhlat täytyy jaksaa pitää jo fir-

mankin puolesta, mutta 60-vuotisjuhlilla 

ei sitten ole väliä. Meillä oli porrastettu 

aikataulu, ketkä vieraat mihinkin aikaan 

tulee ja Paavon firman herrat oli sovittu 

ihan ensimmäisiksi. Niitä miehiä oli pal-

jon, ja ne firman autot tulivat kaikki pe-

räkkäin. Silloin se meidän mökkitie oli 

just tehty, ja kun ne miehet tulivat, ne 

vitsailivat: ”Kyllä on Paavolle tullut kal-

liiksi nämä syntymäpäivät, kun piti tie-

kin teettää tänne.” Olivat ne rouvat pai-

kalla myös ja ne istuivat ja lauloivat. Ne 

olivat kyllä ihan hyvät juhlat. 

 Niille syntymäpäiville oli Meren-

lahdelta kutsuttu Junnosen Eedla, oikein 

sellainen mukava ihminen. Sen mökki 

oli Junnosen naapurissa. Kävin minä sii-

nä mökissä ja on minulla jossain siitä ku-

vakin, tosin ei kovin onnistunut. Se Eed-

la oli hyvin semmoinen erikoinen, vaik-

ka en oikein muista millä tavalla. Kun 

hän tuli sinne juhliin, hän piilotti ojaan 

toiset kenkänsä, huonommat joilla oli 

lähtenyt liikkeelle. Ja kun siellä juhlissa 

oli paikan päällä myös komissaari Lauri 

Soikkeli, joka oli meidän taloyhtiön hal-

lituksen jäsen ja oli oikein iso mies, niin 

se Eedla kuulemma kertoi jälkeenpäin 

siellä kylällä: ”Kyllä minäkin uskalsin 

sinne mennä, vaikka siellä oli niin suuri 

herra kuin se komissaari Soikkeli.” 

 

Kukkakaali ja patjaolkia 
 

 Tuovi: Me koitettiin pyytää niihin 

juhliin kaikki. Siellä oli vieraita Ojan-

suusta ja kaikista muista taloista missä 

mekin käytiin. Merenlahdella oli sem-

moinen tapa, että siellä meitäkin pyydet-

tiin häihin ja muihin juhliin, vaikka me 

ei sen kummemmin tunnettukaan. Ne 

häätkin kestivät sillä kylällä aina kaksi 

päivää, kun oli vielä ne rääppiäiset. Me 

käytiin milloin mitenkin. 

 Paavo oli tietysti jo jossain vaihees-

sa tutustunut siihen Ojansuun isäntään. 

Joka tapauksessa se Ojansuun Väinö tuli 

yksi aamu pyytämään: ”Tulisitteko te, 

kun meillä olisi vähän semmoiset juh-

lat?” Ne ”vähän semmoiset juhlat” taisi-

vat olla sen Väinön omat 50-vuotispäi-

vät. Ja sillä Väinöllä oli mukanaan niin 

iso kukkakaali, olinkohan minä ennen 

milloinkaan nähnyt niin isoa kukkakaa-

lia. Ne Ojansuut olivat semmoisia reiluja 

ihmisiä. 

 Ja siinä Ojansuun naapurissa oli se 

Vainikan talo, mistä me saatiin pitkiä 

suoria rukiin olkia. Meillä oli alussa ol-

kipatjat, kun siihen aikaan ei vielä ollut 

niitä superlonpatjoja. Piti vaan ommella 

ne patjanpäälliset. Ja tyynyt meillä oli 

omia höyhentyynyjä. Hyvä niillä patjoil-

la oli nukkua, kun ne olivat niin tasaiset, 



ja niissä oljissa oli niin hyvä tuoksu, kun 

ne olivat niin puhtaassa paikassa puituja. 

En muista, tuotiinkohan ne meille jollain 

hevosella. Ne Vainikan ihmiset olivat 

niin kohteliaita ja mielellään antoivat 

niitä olkia. 

 

Ojansuun monenkirjava 

kulttuurivieras 
 

 Tuovi: Ojansuusta on vielä toinen-

kin muisto. Siellä Ojansuussa oli Aarnen 

50-vuotispäivät ja kävi sellainen kutsu, 

että jos tulette kolmelta, niin kuulette 

kun Tarmo Manni esittää runon Salme 

Taipaleen kesämökillä. Salme oli Aarnen 

sisko ja tämän Tarmon tuttava. Se Salme 

oli ollut aluksi töissä kauppias Kaskisen 

liikkeessä, ja kun ne Kaskiset tykkäsivät 

kovasti siitä Salmesta, ne kouluttivat hä-

net niihin kauppajuttuihin. Salme oli sit-

ten myymässä Helsingissä hallissa kala-

kaupassa ja Tarmo kävi siellä ostoksilla. 

Sillä lailla tutustuivat. Ja kyllä se Tarmo 

Manni esiintyi siellä Salme Taipaleen 

kesämökillä. Ojansuun Aarnen vanhem-

pi tytär Merja kertoi jälkeenpäin, että se 

Tarmo Manni oli kehunut kaiken: ”Kyllä 

teillä on hyvä täällä olla!” Se Manni esit-

ti sen ”Väinämöisen laulun”. Se sama ru-

no oli ollut hänellä aina. ”Ei iloja monta 

ihmislapselle suotu…” Kyllä se Eino 

Leino on aika tekijä. 

 Taito: Tarmo Mannihan esitti Go-

golin ”Mielipuolen päiväkirjaa”. En kyl-

lä sitä nähnyt, mutta kirjan olen lukenut 

ja peräti alkukielellä. 

 Tuovi: Minä olen nähnyt sen Man-

nin esityksen televisiossa. Ja entäs se 

elokuva ”Gabriel, tule takaisin”. Voi 

mahdoton miten hyvä se Tarmo Manni 

oli siinä! Ja ”Tuntemattomassa” se Hon-

kajoki. Kyllä se oli hyvä jokaisessa roo-

lissaan. 

 Ja oletko nähnyt televisiosta sen kun 

jonain juhannuksena pidettiin Tarmo 

Mannin juhlia hänen syntymäpitäjässään 

Saarijärvellä? Tarmo Manni istuu isossa 

padassa ja seppele päässä ja laskettelee 

siinä vitsiä. Ei sitä kyllä ruvettu keittä-

mään, kun siinä padassa ei ollut tulta-

kaan alla. Iso, iso pata, mutta olihan se 

aika roteva itsekin. Kihara tukka. Muis-

tan aina sen, miten Tarmo Manni istuu 

siinä pyykkipadassa. 

 

Hupaisa kuppausreissu 
 

 Tuovi: Siellä Merenlahdella oli se 

Partasen mökki, missä asuivat ne Elias ja 

Hilda. Se oli sellainen nätti vanhankan-

san mökki, sisustettu sillä lailla. Se Hilda 

kävi muistaakseni koulua lämmittämäs-

sä. Ja Eliaskin, se Hildan mies, hoiteli 

niitä tehtäviä. Ja muistelen, että Hilda 

kävi tansseissakin. 

 Naapurini Elsa Kähö kertoi minulle, 

että se Hilda kuppaa – kuppaamiseksihan 

sitä sanotaan. Minä olin aina jaloistani 

kipeä. Minua oli elukka purrut nuorena 

tyttönä Iisalmessa, ja silloin minua ku-

pattiin. En muista, pyörryinkö minä siinä 

saunassa vai miten, jotakin inhottavaa se 

oli. Mutta sen jälkeen jalka oli ihan ter-

ve. Sen takia minä ajattelin, että kokeil-

laanpas nyt tätä Hilda-kupparia, ja lupa-

sin sille Elsalle: ”Minä lähden sitten si-

nun kanssasi.” Ja se lähtö tuli sitten yl-

lättäen. Minulla oli siskoni vieraana mie-

hensä ja lastensa kanssa. Oli syöty siinä 

meillä lihapullia ja minäkin olin syönyt 

niitä ihan liika paljon. Ja se Elsa tulee 

ykskaks ja sanoo: ”Nyt lähdetään.” No 

sitten sitä lähdettiin, ja ne vieraat jäivät 

sitten sinne meidän mökille. 

 Me mentiin kävelypatikalla sinne 

Partasen mökille. Ja minähän se jouduin 

vissiin ensiksi siihen uhriksi. Ja kuule, 

minä pyörryinkin siinä käsittelyssä. En 

muista edes, miten minä siitä selvisin, 

mutta muistan sen kun minä siinä ruo-

hikolla makasin. Yhtään sen enempi en 

muista. Ja kun katsoin siinä sinne tielle, 

niin huomasin: hyvä ihme, siellähän me-

neekin minun sukulaisiani. Siellä meni 

Paavon veljenpoika ja hänen vaimonsa. 

Ja ne olivat ihmeissään, että mitä se tuo 

Tuovi täällä tekee. Ja Elsa huusi: ”Hei! 

Sanokaa Untolle” – siskoni miehelle – 

”että tulee autolla hakemaan meidät 

pois.” 

 Ja kun siellä Partasen mökillä tarjot-



tiin sitten kahvit, niin eihän se miltään 

maistunut, kun olin pyörtynyt justiin. 

Minä en vissiin kestänyt sitä kuppaamis-

ta, mutta en tiedä, liekö se Hilda paljon 

vielä kerinnytkään kuppaamaan. Mutta 

kyllä se varmaan siellä saunassa aloitet-

tiin. Jospa se kuppaus aiheuttaa veren-

paineen muutosta ja minähän olen veren-

painepotilas. Mutta minullahan oli jo ko-

tona siitä paljosta syömisestä niin paha 

olo. En muista, kupattiinko sitä Elsaa sit-

ten ollenkaan. Tai jäikö se sitten minun 

tapaukseni varjoon. Hilda vaan ihmetteli 

ja päivitteli minua: ”Voi hyvä ihme tuon 

ihmisen kanssa, minkälaisia pitää olla!” 

Se meni melkein semmoiseksi vitsiksi. 

Oli se vaan niin huvittava reissu. 

 

 Tuovi Karkiainen 

ja Taito Salmi 

Lappeenrannassa  

28.10. ja 13.11.2013  

 

 

Avioliiton alkutaivalta 
 

 Tuovi: Paavo ja minä tutustuttiin 

Noormarkussa. Minun Toini-siskoni asui 

perheineen siellä. Hän sairastui ja tarvitsi 

apua, kun hänellä oli pikkuinen lapsi. 

Minä olin nuori heitukka vielä silloin. 

Olin postivirkailija ja minulla alkoi kesä-

loma ja minun oikeastaan piti lähteä ai-

van toiseen suuntaan sillä kesälomamat-

kalla. No, se sisko soittaa, että eikö Tuo-

vi voisi tulla tänne kun tarvitsisi apua. 

Mitäs minä, minä menin sinne siskoni 

perheeseen. Paavo oli metsänhoitaja ku-

ten siskoni mieskin ja asui Porissa vii-

dentoista kilometrin päässä Noormarkus-

ta. Ja yksi kaunis päivä se herra puottaa 

sinne Noormarkkuun polkupyörällä, tu-

lee tapaamaan tätä siskoni perhettä. Ei se 

tiennyt mistään mitään, mutta siitä se 

meidän tuttavuus sitten vaan näköjään 

alkoi ja kehittyi. Me mentiin naimisiin 

Porissa ja sieltä muutettiin Mikkeliin. 

Mikkelissä pidettiin vielä esikoisen, Rii-

tan, hienot yksivuotissyntymäpäivät. 

 Vuonna 1949 muutettiin sitten Lap-

peenrantaan. Me saatiin Kauppakadulta 

kenkäkauppa Monosen talosta semmoi-

nen oikein pikkuinen 36 neliön vuokra-

yksiö, ja meidän piti varastoida ylimää-

räiset huonekalut Lauritsalan telakalle. 

Oli se aika hurjaa. Me oikeastaan toi-

vottiin asuntoa Vapon talon yläkerrasta 

Maaherrankadulta, mutta niitä asukkaita 

ei saatu pois, kun oli kova asuntopula. 

Riitta kun leikki siinä meidän yksiössä, 

se meidän ”hieno salonki” oli täynnä nii-

tä leikkikaluja. Ja oikein paljon lunta oli. 

Oli mukava katsoa ulos, kun ihmiset kul-

kivat reellä. Menivät sitä Kauppakatua 

jonnekin sinne rautatieasemalle päin, sen 

Viipurintien suuntaan. Sellaista oli tässä 

kaupungissa siihen aikaan. Siinä lähellä 

kadun toisella puolella oli Törrösen hau-
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taustoimisto, missä myytiin ruumisark-

kuja ja seppeleitä. Ja sankarihautausmaa 

siinä oli. Kohta alkoi sanomalehtilakko. 

Ja radiossa vielä kuulutettiin, että maail-

manloppu tulee vuonna 1954. 

 Olin yksinäni kotona ja esikoinen 

pieni ja ympärillä ihan tuntemattomia ih-

misiä. Minulla ei ollut täällä Lappeen-

rannassa ketään muita tuttuja kuin Kol-

mannen apteekin apteekkari Henni Tuo-

vinen, joka oli kotoisin Iisalmesta ja asui 

meidän alakerrassa. Mieheni oli työreis-

sussa ja lapselle tuli mahatauti. Minä 

ajattelin, että minun pitäisi lähteä apteek-

kiin, mutta miten ihmeellä minä voin jät-

tää tuon lapsen. Minä kipaisin sinne 

Henni Tuovisen apteekkiin – ja voi hyvä 

ihme kun se Henni rupesi heti saarnaa-

maan minulle: ”Pidä sinäkin paremmin 

päälläsi äläkä tule noin ohuvilla sukilla! 

Onko sinulla kunnon sukat jalassa?” Mi-

nä sanoin: ”On ihan hyvät sukat.” Se oli 

mainio täti, vaikka se piti minua sem-

moisena hupakkona että minulle voipi 

aina saarnata. 

 

Karjalaisten kerrostalossa 
 

 Tuovi: Onneksi päästiin jo vuonna 

1951 Karjalaisten kerrostaloon tuonne 

vesitornin luokse Valtakadun loppupää-

hän ja asuttiin siellä seuraavat kymme-

nen vuotta. Se oli omistusasunto. Saatiin 

tieto siitä asunnosta, kun minä menin 

Pietilän suutariliikkeeseen. Siellä puhui-

vat, että karjalaisille rakennetaan talo ja 

sinne pitäisi ilmoittautua. En tiedä, liekö 

Paavo ollut siitä tietoinenkaan. Se asunto 

oli kyllä ihan hyvä ja nätti, mutta Paavo 

sanoi, että jos tilaisuus olisi niin suurem-

pi asunto pitäisi olla. Meillä kävi näet 

niin paljon naapurien lapsia ja Paavolla 

oli aina välillä kotitöitäkin. Kaipasi työ-

huonetta. 

 Meillä oli naapureina Rämön tytöt, 

jotka pitivät ompeluliikettä ja joiden setä 

Viktor Rämö omisti Raivolan koteloteh-

taan. Olivat tulleet Muolaasta. Niitä Rä-

mön tyttöjä oli viisi ja ne olivat oikein 

mukavia ihmisiä. Ja yksi niistä, Kerttu, 

oli meidän Tainan kummi. Ja meillä oli 

niin mukavata, kun me lähdettiin illalla 

rimpsalle Kertun kanssa ja mieheni jäi 

lapsenvahdiksi. Se Kerttu oli jo ihan ikä-

ihminen silloin. Meidän tytöillä oli sem-

moiset muistovärssyvihkot, joihin minä 

olin liimannut valmiiksi kiiltokuvia, ve-

silintuja ja sellaisia. Aila varsinkin oli 

siitä puuhasta hyvin innostunut. Tytöt 

menivät Rämön tädeille aina niiden vih-

kojensa kanssa, ja aina ne tädit jotakin 

niihin keksivät. 

 Monosen talossa ei ollut saunaa eikä 

sitä saunaa ollut aluksi Karjalaisten ker-

rostalossakaan. Me jouduttiin käymään 

Vapon saunassa Maaherrankadulla. Se 

saunareissu olikin aina kertomus sinänsä. 

Sinne saunaan piti lähteä potkurilla ja 

siinä potkurissa oli lammasnahka. Ja kun 

meillä piti olla paljon päällä pakkasella, 

se saunaan lähtö oli hurjan hidasta hom-

maa. Ja koko se saunominen oli oikein 

semmoinen seremonia ja sehän otti ihan 

koko illan. Mikähän perhe siellä saunoi 

ennen meitä, mutta kun me oltiin saunot-

tu, sitten piti soittaa Meriluodolle, joka 

sekin oli metsänhoitaja. Aila halusi aina 

ilmoittaa isänsä puhelimella: ”Sauna on 

sapaa.” 

 Vuonna 1960 me sitten saatiin tämä 

nykyinen asunto tästä Kauppakadulta 

Patrian rinteestä. Taloyhtiön nimi sattui 

Paavon kannalta mukavasti: Karjalanlin-

na. Kälyni sanoi: ”Seitsemänteen kerrok-

seen jos kerran on vara valita.” Ja tässä 

sitä nyt ollaan. Siellä Karjalaisten ker-

rostalossa oli kyllä paljon mukavia ihmi-

siä. Ja lapsia siellä oli paljon. Tässäkin 

talossa oli aikanaan hurjan paljon lapsia, 

mutta ei ole nyt enää. 

 

Aiempia lomailukokemuksia 
 

 Tuovi: Ennen kuin me hommattiin 

se Merenlahden kesäpaikka, me ehdittiin 

kokeilla yksi kesä yhdenlaista maatila-

matkailua Taipalsaaren ja Savitaipaleen 

rajamailla. Asuttiin silloin vielä yksiössä 

Monosen talossa Kauppakadulla. Siellä 

Pönniälässä oli semmoinen pitkä vanha 

maalaistalo, missä oli kaksi sisäänkäyn-

tiä kuin pappilassa. Me saatiin se ”her-



raspuoli”. Siellä meillä oli yksi huone, ja 

ruoka me saatiin laittaa keittiössä. Sauna 

oli käytössä, mutta rantaa ei ollut ja se 

olikin ikävä juttu. Meillä oli omat eväät, 

mutta en muista mistä ne tuotiin. Minä 

tarjosin talon väelle kahvia omasta pa-

ketista. Eivät huolineet sitä, kun se oli 

heidän mielestään ihan liian väkevätä,  

muka kauheaa myrkkyä. ”Maistapas mi-

nun kahvia”, sanoi emäntä – ja kun se oli 

minusta ihan kuin vettä. 

 Me saatiin olla ihan omissa olois-

samme. Lapsia meillä oli vasta se Riitta, 

joka oli vuosi ja neljä kuukautta. Oli niin 

pikkuinen, mutta oli meidän kanssa mar-

jassa, muka mustikoita keräämässä. Ja 

siellä talossa se tyttö nousi aina penkille 

ja sanoi ”uppis” ja meni talon aikamies-

pojan taskusta katsomaan, mitä siellä oli. 

Oli vissiin huomannut, että jotain hyvää 

siellä oli. ”Uppis”, se tyttö sanoi. 

 Niitä poikia oli talossa kaksikin, 

mutta nuorempi niistä oli siihen aikaan 

sotaväessä. Vanhempi niistä oli jo vähän 

enempi ikäpoika. Ja kun paikkakunnalla 

oli semmoinen kansakoulun opettaja jo-

ka käytteli hienoa kieltä, niin nämä po-

jatkin sitten puhuivat: ”Tämä on liian 

suuri kunnia minulle” ja muuta sellaista. 

Se vanhempi poika sanoi minua aina niin 

hienosti Tuovi-rouvaksi, vaikka me sinu-

teltiin. 

 Ja oltiinhan me vielä yhdessä toises-

sakin paikassa, Luumäen suunnalla. Mi-

nä odotin silloin Ailaa. Sekin oli muka-

vantuntuinen paikka, ja kun se oli olevi-

naan täysihoitola, niin minä ajattelin, että 

nythän täällä saapi olla oikein herrana 

kun ei tarvitse vuodettaankaan laittaa. 

Mutta itsehän siellä sai tehdä kaikki. Ja 

kun se oli sitä sodanjälkeistä niukkaa ai-

kaa, niin kuule ruokakin loppui. Yhtenä 

iltana meidän emäntä valitti, että ”voi 

hyvä ihme kun pitäisi mennä istuttamaan 

nuo lantuntaimet”. Se lanttumaa oli tien 

toisella puolella, jossakin siinä vähän 

kauempana. Paavo ymmärsi yskän ja 

lähti avuksi. Siellä oli lomailemassa 

myöskin radion Markus-sedän serkku, 

joka oli oikein mukava ja komea nainen. 

Ja tämä sanoi: ”Nyt keitetään oikein hy-

vät kahvit niille lantun istuttajille!” Ja se 

kahvipöytä oli sitten odottamassa, kun 

ne työläiset tulivat sieltä työmaaltaan. 

 

Maisema Merenlahdelta 
 

 Taito: Heti ensivisiitilläni ihastuin 

tuohon seinälläsi olevaan korpimaise-

maan. Olen harvoin nähnyt noin tunnel-

mallista ja taidokasta öljyvärimaalausta. 

 Tuovi: Se on Arne Tegelmanin tau-

lu. Kovasti ovat kehuneet, kun meillä on 

vieraita käynyt. Ja mikä tässä on erikois-

ta, tämä maisema on Merenlahdelta. Se 

on lampi, mutta kenenkähän maalla se 

on. Se taitaa olla Ojansuun suunnalla. 

Kun tässä talossa oli putkiremontti ja 

täällä porailtiin kovasti, minä juttelin 

taulujeni turvallisuudesta Timo Myyry-

läiselle, jolla on tuolla katutasossa se an-

tiikkiliike. Olin huolissani etenkin tuosta 

taulustani. Se Myyryläinen tuli tänne 

katsomaan ja sanoi: ”Nythän tänne on 

tulossa Tegelmanin taulujen näyttely. 

Tuo taulu pitää viedä sinne.” 

 Taito: Sinne tuo taulu aivan ehdot-

tomasti kuului. Tykkäsin jo koulupoika-

na valtavasti Tegelmanin Lappeenranta-

aiheisista akvarelleista, ja olin kohtalai-

nen akvarellisti itsekin. 

 Tuovi: Sen taidemuseon amanuenssi 

ja joku toinen museoihminen tulivat tätä 

taulua katsomaan, ja sitten kaksi riskiä 

miestä tuli hakemaan sen sinne näytte-

lyyn. Se näyttely oli muutaman kuukau-

den ajan vuodenvaihteessa 2008 ja 2009, 

ja tämä taulu oli siellä turvassa siltä hur-

jalta remontilta. Menin jonkun kanssa 

sitä tauluani katsomaan ja kun se oli siel-

lä salin seinällä, niin sehän oli kuin su-

kulainen. Sanoin sille seuralaiselleni: 

”Minua rupeaa nyt ihan itkettämään, kun 

muistan senkin miten tuo taulu tuli han-

kituksi.” 

 Tuo taulu tuli meille jännästi. Se on 

maalattu 1949, ja mehän tultiin Lappeen-

rantaan 1949. Tegelman oli myynyt sen 

ystävälleen Saarenpäälle, joka välitti tau-

luja. Sen välittäjän vaimo oli ollut mie-

heni ruotsinopettajana Viipurissa ja me 

asuttiin nyt Lappeenrannassa ihan naa-



pureina. Se Saarenpää sanoi miehelleni: 

”Etkö ostaisi taulua? Minä möisin sen 

edullisesti.” Se hinta oli melkoinen ja 

mieheni sanoi: ”Ei minulla ole niin pal-

jon rahaa panna siihen tauluun. Mutta jos 

tulet hintavaatimuksessasi katumapäälle, 

niin tule tuonne konttoriin.” 

 Ja yksi kaunis päivä se Saarenpää 

sitten tulikin. En muista paljonko, mutta 

se taulu oli paljon halventunut. No sitten 

se ostettiin ja niin se joutui meille. Mutta 

kun tässä on näin hienot nämä kehykset, 

niin minä ajattelin, että tuo on kyllä liika 

komea meidän huusholliin. Pulkkinen oli 

laittanut nämä kehykset, ja minä menin 

sen liikkeeseen ja sanoin: ”Voi, ettekö te 

vaihda niitä kehyksiä, kun ne on liika 

hienot meidän perheeseen.” Pulkkinen 

sanoi: ”Älkää hyvä ihminen tuommoisia 

puhuko!” Kehykset maksoivat silloin 

kahdeksan tuhatta. 

 Taito: Usko tai älä, mutta se miehe-

si ruotsinopettaja oli minullakin lyseos-

sa: Anna Saarenpää eli Mutsi. 

 

”Eikö sitä katsota noita 

eläimiä ensiksi?” 

 

 Taito: Mainitsit aiemmin, että kirk-

koherra Pihkala souteli veneellänne las-

ten kanssa. Mistä sinä ne Pihkalat tunsit? 

 Tuovi: Minä olen syntyisin Karttu-

lasta, ja se Raimo Pihkalan rouva Kaa-

rina oli Karttulasta kirkkoherran tyttöjä, 

omaa sukua Simojoki. Pihkalat olivat 

liikkeellä autollaan ja se meni jotenkin 

epäkuntoon ja rupesi pitämään kauheata 

ääntä. He miettivät, mihin he ilkeäisivät 

poiketa sitä autonsa varaosaa odottele-

maan, kun oli heinäkuinen päivä ja kai-

kissa tutuissa taloissa olisi tietysti hei-

nätyöt ja muut kiireet. Päättivät sitten: 

”Lähdetään Tuovin luokse!” Ne tulivat 

ja niillä oli yksi lapsi, tyttö nimeltä Han-

na-Leena. Meistä oli oikein mukavata. 

Ne olivat sitten sen päivän, ja kun ne 

eivät saaneet kuntoon sitä autoaan, minä 

sanoin: ”Sen kun jäätte yöksi.” Kun siel-

lä yläkerrassa oli se huone. No he jäivät 

yöksi. 

 Mutta me ei oltu osattu varata mi-

tään isoja ruokavarastoja, kun meillä ei 

siellä maalla ollut sähköä eikä jääkaap-

pia eikä mitään. Minä laitoin Ailan tai 

Riitan sinne Ylätupaan Jänikselle. Kir-

joitin lapun, että hei, Pihkalat on täällä, 

toisitteko vähän sapuskaa, leipää ja mitä 

muuta siinä lapussa lie ollut. No Irjahan 

tuli itse sitä apua tuomaan. Se oli laitta-

nut itsensä hienoksi. Oli pannut ylleen 

puhtaan esiliinan ja kaikki. Minä sanoin: 

”Jää sinäkin tänne.” Irja istui sitten siellä 

meidän kanssa. Ne Ylätuvan tytöt kutoi-

vat paljon ja kaikenlaista, mutta mikä 

heistä oli hienoa, niin se kun saivat kutoa 

kirkkoherra Pihkalalle. 

 Taito: Pappi on ollut pitäjissä iso 

herra. Ja on useasti vieläkin. 

 Tuovi: Se Raimo Pihkala kertoi, että 

hän kun meni taloihin, niin hän aina pyy-

si: ”Eikö sitä katsota noita eläimiä ensik-

si?” Saivat sillä aikaa emännät laittaa 

matot lattialle, kun se papin tulo oli heil-

le kunnia-asia, ja siivota enimpiä roskia 

pois. Se Raimo Pihkala oli sen rovasti 

Leo Gummeruksen poika – suku oli otta-

nut takaisin sen suomalaisen sukunimen-

sä. Raimo kertoi, että hänen isällään oli 

se sama tapa, että hän menetteli isänsä 

mallin mukaan. ”Eikö lähdetä ensiksi 

katsomaan noita eläimiä?” Niinhän ne 

Ylätuvan tytötkin kertoivat, että ne me-

nivät ensiksi tuonne navettaan. Se Raimo 

oli sellainen kansanmies. Ja niinhän se 

Gummeruskin oli. 

 Rantamäen luona oli se parkkipaik-

ka silloin. Ja kun ne Pihkalat lähtivät 

seuraavana aamuna, siinä oli paikalla 

niin paljon saattajia – pappi kun lähti. 

Johan se Irja oli pannut sanan kiertä-

mään. Siihen autoon piti saada uusi osa 

vai mitä remonttia siihen piti tehdä. Se 

oli niin mukava pariskunta, se Pihkalan 

pariskunta. Minä muistan sen Kaarinan, 

kun se oli niin ronski sanoissaan, jutteli 

reilusti. Raimo on kuollut, mutta se Kaa-

rina elää vielä. Jäi mieleeni, kun ne Pih-

kalat muuttivat tänne Lappeenrantaan ja 

se Kaarina sanoi minulle: ”Voi kun minä 

katsonkin tuonne Taipalsaarelle päin, 

niin voi miten minulla on sinne ikävä!” 



Runonlausuntaa lapsesta asti 
 

 Tuovi: Siinä kun istuttiin mökillä 

iltaa ja juteltiin niiden Pihkaloiden kans-

sa kaikkea, se Raimo kertoi, että täällä 

Merenlahdella Oskar Merikanto on sä-

veltänyt laulunsa ”Merellä” – vai oliko-

han se sittenkin ”Kesäillan valssi”? Jos-

pa minä sotken. Mutta missähän se Meri-

kannon huvila oikein oli? Kyllä se Rai-

mo Pihkala tietysti sen neuvoi, vaikka en 

muista. Ja ne Orjainniemen tunnelmal-

liset karjamajatkin me käytiin Paavon 

kanssa katsomassa. En kyllä enää muista 

niitä tarkemmin, että osaisin niitä selos-

taa, mutta nehän olivat kuuluisia, ihan 

todellisia nähtävyyksiä. 

 Ja runoilija Aaro Hellaakoskellakin 

oli kesäpaikka Taipalsaarella. Hellaakos-

ken rouva oli ystävä Kansallisteatterin 

puvustonhoitajan kanssa ja antoi Ylätu-

van tytöille, Irjalle ja Mailalle, kankaita 

mitä oli jäänyt tähteeksi kun ommeltiin 

niitä teatteriesitysten pukuja. Tytöt käyt-

tivät ne matonkuteiksi ja olivat onnellisia 

niistä. Irja ja Maila kutsuttiin käymään 

siellä Hellaakosken huvilalla – se Hel-

laakoski itse ei enää elänyt. Sitten se 

Hellaakosken rouva tuli käymään Me-

renlahdella, ja Ylätuvan tytöt olivat hy-

vin onnellisia. Itse en sitä Hellaakosken 

rouvaa tavannut, näin vaan kauempaa. 

Hän oli kaunis nainen. Ja hänhän oli ku-

vanveistäjä Wäinö Aaltosen sisar. 

 Taito: Eikö ”Hauen laulu” ole Aaro 

Hellaakosken runo? 

 Tuovi: Kyllä, se ”Hauen laulu” on 

Hellaakosken runo, mutta minä en sitä 

osaa. Osaan kyllä Hellaakoskelta sen 

”Haukan”. Olen opetellut paljonkin ru-

noja, kun minua alettiin pyytää esiinty-

mään eri paikkoihin. Olin itsekin innos-

tunut siitä asiasta. Se runojen lausumi-

nen oli sellainen kärpänen jo lapsesta 

lähtien. Luulen, että se minun runoinnos-

tukseni on vähän kuin sukuvikaa. 

 Taito: Kerropa ihmeessä lisää. Täl-

laisia yllätyksiä tulee, kun ei utele haas-

tateltavistaan etukäteen. 

 Tuovi: Me asuttiin vielä siellä maal-

la, mutta äitini oli jo kuollut. Meillä oli 

alakoulussa sellainen juttu, että kaikki 

oppilaat pantiin esiintymään ja minä sain 

sitten joulujuhlassa kertoa kertomuksen. 

Isäni oli siellä joulujuhlassa kuuntele-

massa. Ja kevätjuhlassa minulla oli sitten 

kevätruno: ”Heipparalla, männyn alla 

meill’ on koti soma…” Minun isäni oli 

silloinkin kuuntelemassa. Minua ihan 

suututti, kun opettaja antoi minulle näitä 

esiintymisiä. Ajattelin: voi että, johan ne 

nauraa minulle kaikki kun opettaja lait-

taa minut aina esiintymään, että ”Tuovi, 

menehän sinä”. 

 Se minun isäni oli hyvin innostunut 

runoista. Minä olin vielä kansakoulussa 

ja isäni oli ollut Kuopiossa jossain isän-

maallisessa juhlassa. Joku pikkutyttö oli 

esittänyt siellä V. A. Koskenniemen ru-

non ”Leijonalippu” ja isäni oli innostu-

nut sitten, että Tuovinkin pitäisi se esit-

tää paikkakunnan isänmaallisessa juhlas-

sa. Eihän meillä ollut sitä runoa missään, 

mutta minun toinen äitini hommasi kir-

jan, missä se runo oli, ja hän osasi sen 

opettaa aika hyvin. 

 Se juhla oli sitten paikallisella nuo-

risoseuratalolla Karttulassa, ja siellä oli 

kuuluisia puhujia. Se minun lausuntanu-

meroni pantiin melko alkuun, ettei mi-

nun tarvitse niin kauan jännittää. Isäni 

oli siellä katsomossa kuuntelemassa ja 

osasi vissiin itsekin sen runon ulkoa. 

Mutta kyllä minäkin osasin sen ulkoa 

sanasta sanaan, vaikka siinä oli niin hie-

noja sanoja ja asioita että ne menivät yli 

minun ymmärrykseni. Olin saanut siihen 

esitykseen serkultani kansallispuvun, jo-

ka oli hänelle jo liian pikkuinen. Se kun-

nostettiin minua varten. 

 Muistan vieläkin, miten minä astuin 

ne portaat sinne esityslavalle ja niiata 

niksautin. Se esitys meni hyvin, mutta 

minä sain lähteä väliajalla jo kotiin. Se 

ohjelma oli enempi semmoista aikuisten 

ohjelmaa. Juttelin isäni kanssa, kun pai-

kalle tuli yksi Herman Laitinen, joka oli 

körttiläinen. Näillä körttiläisillähän oli 

semmoiset ”sataykstoista”-puvut, kun ta-

kissa oli takana kolme halkeamaa. Ja se 

Laitinen sanoi: ”Tuo tytön runo se oli 

kaikista paras numero.” 



”Nythän sinulla on lausuja” 
 

 Tuovi: No ei mitään. Välillä se ru-

nojen lausuminen unohtui kokonaan, kun 

oppikouluun menin. Mutta taisi sitten ol-

la niin että mieheni osti minulle joulu-

lahjaksi runokirjan Tämän runon haluai-

sin kuulla. Olin reumakerhossa ja siellä 

jäsenet esittivät juhlapäivinä ohjelmaa. 

Minä emmin, että uskaltaisinkohan mi-

näkin esittää runonlausuntaa. Mutta kun 

minulla jo oli mielessä joku runo, minä 

esitin sen. Siellä kerhossa oli jäsen, joka 

oli armeijan miehiä. Hän alkoi sanoa: 

”Etkö tulisi, kun meillä on semmoinen 

isänmaallinen juhla Lappeen seurakun-

nan yläsalissa.”  Minä kauhistuin: enhän 

minä nyt osaa mitään! Minulla oli ohjel-

mistossa aluksi vaan kaksi runoa. Toinen 

niistä oli Aleksis Kiven ”Suomenmaa”, 

ja sehän sopikin hyvin sellaiseen tilai-

suuteen. Ja toinen oli Einari Vuorelan 

”Kaivotiellä”, mikä alkaa: ”Äiti, kuka 

metsässä haastaa ja puhuu? Siellä niin 

kaikaa, siellä niin huutaa ja huhuu!” 

”No kyllä nuo sopii”, se mies sanoi. No, 

sitten minä esiinnyin ja suhtkoht hyvin 

se meni. 

 Niitä esiintymispyyntöjä alkoi tulla 

lisää, mutta kyllä minulla oli kova innos-

tus itsellänikin. Olin jo ikäihminen, mut-

ta olin martoissa, ja siellä oli joku sano-

nut Laura Korpikaivo-Tammiselle: ”Nyt-

hän sinulla on täällä lausuja.” No Lau-

rahan heti koppasi esiintyjän. Ja Moko 

Massalakin, joka oli meidän mummojen 

toiminnanohjaajana Punaisessa Ristissä, 

oli siitä minun lausunnastani niin innos-

tunut. Minä olin aika herkkä luonteel-

tani, ja kun luin noita runoja, niin tiedät-

kö minua rupesi itkettämään. Etenkin 

minua liikutti Alpo Noposen runo ”Minä 

aikana ihminen kaunein on”. Sehän al-

kaa lapsuudesta päättyy sitten vanhuu-

teen. Siinä meinasi itku aina tulla, mutta 

oli hyvä kun itkin jo harjoitellessa, koto-

na, en enää sitten esiintyessä. 

 

”Ei, ei, ei tuolla lailla!” 
 

 Tuovi: Sitten oli runo, jota en tahto-

nut oppia kunnolla mitenkään: ”Ruislin-

nun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä 

täysi kuu…” Mies istui tuolla laiskanlin-

nassaan ja kuunteli sitä minun lausumis-

harjoitteluani. Ja puuttui sieltä asiaan, 

nosti sormensa ja sanoi: ”Ei, ei, ei tuolla 

lailla! Uudelleen, uudelleen!” Minulta 

meni painot väärälle tavulle. Ja lapsetkin 

yhtyivät neuvomaan: ”Ei, ei, ei tuolla 

lailla!” En ymmärrä, mitenkä se oli alus-

sa niin hirveän vaikeata. Mutta nyt se 

menee, oikeastaan jo korvakin sanoo. 

Nythän minä huomaan, jos joku muukin 

tekee niitä samoja virheitä. 

 No, kerran se Laura Korpikaivo-

Tamminen oli pyytänyt esiintymään 

Martta Järveläisen, joka oli kuuluisa lau-

suja. Minä ajattelin, että uskaltaisinko-

han mennä sitä Marttaa puhuttelemaan. 

Se Martta oli juuri lähdössä ovella, kun 

menin ja nykäisin häntä turkin hihasta ja 

sanoin: ”Pääsisiköhän näin vanha ihmi-

nen vielä tunnille?” Martta sanoi: ”No 

miksei. Katsotaanpas täältä kalenterista.” 

Ja niin hän sitten katsoi ja sanoi, että 

tulkaa silloin ja silloin. Minä ajattelin: 

”Miten minä uskallan mennä?” No sitten 

minä menin hänelle kotia, ja siellä oli 

hänen miehensäkin. En minä nähnyt, 

mutta se mies kuunteli toisessa huonees-

sa. Se Martta sanoi, että runo pitäisi aina 

ensimmäiseksi opetella ulkoa. Ja rupesi 

antamaan minulle tehtäviä. Oli ihanaa, 

että se Martta otti minut oppilaakseen. 

Hänen luonaan minä opin paljon, hirve-

än paljon kaikkea. Ja sain varmuutta. 

 

”Enhän minä vaatinut 

penniäkään” 
 

 Tuovi: Minä esiinnyin monessa pai-

kassa, sukujuhlissa ja muualla. Välillä 

minulla oli niin tiukka aikataulu, että au-

to tuli odottamaan, että kerkisin ajoissa 

yhdestä paikasta toiseen. Mutta aika kal-

liiksihan se harrastus tuli minulle itselle-

ni. Enhän minä vaatinut niistä esiinty-

misistä penniäkään. Piti olla aina tukka 

laitettuna ja hyvissä kamppeissa, kun 

lähtee yleisön eteen. Tuolla Lönnrotin 

koululla minua pyydettiin kansliaan kuit-



taamaan palkkaa, mutta enhän minä nyt 

ilennyt semmoista tehdä. 

 Kerran minun serkkuni, joka oli 

metsänhoitaja, pyysi minua Helsinkiin 

Metsätalolle esiintymään. Ajattelin taas, 

että enhän minä voi, kun siellä oli ollut 

niin suuret taiteilijat esiintymässä. Mutta 

minä menin. En muista, mitä ihmeen ru-

noja minulla oli. Ja tiedätkö kun ne oli-

vat keränneet vielä rahaa, että matkat 

maksetaan. Minä ajattelin, että miten mi-

nä nyt voin ottaa niitä rahoja. Kun tulin 

kotiin, sanoin miehelleni: ”Tässä on kir-

jekuori.” Hän vitsaili: ”Nyt, nyt minä il-

moitan verottajalle.” 

 

Mies nuori Suomelle pelasta! 
 

 Taito: Runoudella oli jo sortovuo-

sina Suomelle valtava kulttuurillinen ja 

poliittinen merkitys, etenkin Eino Lei-

nolla, joka oli kansallisrunoilija, ja J. H. 

Erkolla, joka kehkeytyi Viipurissa jon-

kinmoiseksi nuorisoseuraliikkeen nimik-

korunoilijaksi. 

 Tuovi: Kyllä se runous on ollut tär-

keätä. Veljelläni oli opettajana Iisalmen 

yhteislyseossa Iida Harjunen, joka oli 

tullut Terijoelta, ja se opettaja luetti op-

pilaillaan paljon runoja. Onko se J. H. 

Erkon ja osaatko sinä sen semmoisen ru-

non, minkä nimi on ”Se kolmas”? 

 Taito: En osaa, mutta tunnen, vie-

läpä hyvin. Hääpari ajaa vaunuissa ”Ti-

roolin kauniissa vuorimaassa” ja ”se kol-

mas” matkustaja oli kuolema. Mutta 

miksi otit tämän runon puheeksi? 

 Tuovi: Siksi kun se runo oli minun 

veljeni Tapion lempirunoja. Minulla on 

tallella veljeni kirjakin, missä se runo on. 

Käyn hakemassa sen. 

 

* 

 

 Taito: Enpä ole tämmöisestä kirjas-

ta kuullutkaan: Kantele – Koulun runo-

kirja, Valikoima suomalaista runoutta. 

Tämä on 2. painos, vuodelta 1927. Sivul-

le, jolla on ”Se kolmas”, veljesi näkyy 

kirjoittaneen ilmeisesti opettajansa sane-

lemana: ”Erkko kirjoittaa tämän omasta 

veljestään.” Juhani Aho pakeni Bobri-

kovin hirmuhallintoa Tiroliin, mutta me-

niköhän sinne Erkon velikin? Minä luu-

lin pitkään tätä runoa pelkäksi kansan-

ballaadiksi, koska isoisäni osasi tähän 

myös sävelen ja lauloi tätä velivainajan-

sa Eljaksen morsiamelle Eeva Maria 

Olkkoselle, jonka mielestä laulu kertoi 

hänestä ja Eljaksesta, koska hän niin 

suuresti ihaili sitä Eljasta ja koska heidän 

rakkautensa väliin tuli kuolema. Olivat 

vannoutuneita nuorisoseuraihmisiä. Vel-

jesi on alleviivannut toiseksi viimeisen 

säkeistön, mutta minusta olisi paljon tär-

keämpi jo sitä edellinen säkeistö: 

 

Oi auta, rakkaus, kuolemasta, 

mies nuori Suomelle pelasta! 

Niin paljon hänestä toivotaan 

ja niin paljon hällä on toivoja. 

 Mut kolmas siin’ oli kuolema. 

 

 Tuovi: Mutta mitenkäs se runo sit-

ten loppuu? 

 

Se kolmas painalti nuorukaisen 

niin liki luisia ryntäitään: 

”On turha kaivata talven maata, 

jää tänne luokseni etelään!” 

 Se kolmas, se oli kuolema. 

 

Se julma riisti sen nuorukaisen 

ja painoi etelän multahan. 

Jäi pohja poikaansa kaipaamahan, 

jäi itkemään polo morsian. 

 Se julma, se oli kuolema. 

 

Vänrikki Stoolin luettaja 
 

 Tuovi: Se Iida Harjunen luetti kou-

lussa paljon runoja myös Vänrikki Stoo-

lin tarinoista. Minä muistan, kun minun 

lapsuudenkodissani oli se sali ja se Tapio 

asteli siinä pitkillä jaloillaan ja lausui ru-

noa ”Döbeln Juuttaalla”. Meillä oli sel-

lainen juomalasi ja siinä kuva, jossa 

Döbeln istui hevosen selässä. Kun sitten 

kuulin, että Tapio oli kaatunut jatkoso-

dassa päähän osuneesta luodista, minulle 

tuli mieleen se ”Döbeln Juuttaalla”, kun 

sillä Döbelnillä on otsallaan se nauha. 



Mitenkä se runo alkaakaan? ”Döbeln 

hän Juuttaalla…” 

 Taito: Opettaja Martta Narinenhan 

luetti Merenlahdella oppilaillaan Vänrik-

ki Stoolia ulkoa ja nämä sitten kunnos-

tautuivat muistillaan pitäjän rippikoulus-

sakin. 

 Tuovi: No se Martta Narinen itsekin 

kertoi minulle ja miehelleni, että Taipal-

saaren kirkkoherra – oliko se Muukko-

nen – oli kehunut häntä: ”Kyllä sen nä-

kee, että kuka rippikoululainen on Me-

renlahdelta: kun se tulee, se sanoo hyvät-

päivät.” Se Narinen oli oikein kuuluisa 

opettaja, oli siellä Merenlahdella muis-

taakseni ensimmäinen opettaja. Hän kävi 

meilläkin kylässä. Tämä opettaja Nari-

nen oli sitten myöhemmin täällä kaupun-

gissa siinä Lönnrotinkadun vanhainko-

dissa. Ja kun Merenlahdella oli sitten jot-

kut sellaiset kansakoulujuhlat, me sanot-

tiin sille Nariselle, että kun me mennään 

sinne mökille niin me viedään hänetkin 

sinne juhlaan. Merenlahdelle oli huono 

mennä, ja hän taisi kysyäkin sitä kyytiä, 

mutta ainakin me ehdotettiin, että siinä 

pääsisi jos haluaisi. Ja sitten vietiin ja 

haettiin pois. 

 Ei me kyllä itse oltu siinä juhlassa. 

Mutta minulla on siellä mökillä sen Me-

renlahden koulun vanha öljylamppu, jon-

ka tarina pitää kertoa. Sen Narisen jäl-

keen Merenlahdelle tuli nuori Tynkky-

sen opettajapariskunta. Siinä vaihdokses-

sa oli poistettu kaikkia niitä koulun van-

hoja tavaroita ja se vanha öljylamppu oli 

viskattu johonkin tunkiolle – semmoinen 

nätti öljylamppu. Nämä Tynkkyset olivat 

löytäneet ja putsanneet sen ja toivat sen 

meille. Olivat jostakin löytäneet siihen 

kuupankin. Säiliö siinä lampussa kyllä 

vuoti, ettei siinä voinut öljyä pitää. Se on 

meillä siellä mökillä vaan kaunistuksena, 

mutta komea kaunistus onkin. 

 Taito: Koulujen sulkemisessa tahtoo 

tuhoutua kartat, opetustaulut ja muukin 

historiallinen irtaimisto. 

 Tuovi: Se Martta kertoi meille mu-

kavia juttuja sieltä Merenlahdelta. Hän 

oli ylioppilas ja siihen aikaan piti yliop-

pilaslakki hakea Helsingistä. Kun me 

tarjottiin hänelle kahvit siellä meidän 

mökissä, hän uskoutui meille: ”Täällä 

Merenlahdella on niin hirmuisen vähän 

sellaista seuraa minkä kanssa voisi seu-

rustella, mutta kesällä tulee tuonne saa-

reen akadeemista seuraa.” Siellä heillä ei 

kuulemma ollut kelloja ollenkaan, he 

katsoivat aikaa vaan tuolta auringosta. – 

Ja muistan senkin kun se Martta toi meil-

le aina jotakin. Ja jos meidän tytöillä oli 

nimipäiviä tai muita, se muisti aina lä-

hettää onnittelut, missä luki sitten ”Nari-

sen Martta-täti”. 

 Se Martta vielä kertoi tapauksen, jo-

ka on jäänyt minulle mieleen. Ovia ei 

siihen aikaan pidetty ollenkaan lukossa 

ja hän oli aamulla nukkumassa. Ja kun 

hän heräsi, keinutuolissa istui emäntä. Ja 

hän ihmetteli, kuka siinä on. No se oli 

yksi kylän emäntä, joka sanoi että hän 

olisi tuonut kananmunia ja oli päättänyt 

odottaa niin kauan kun opettaja herää. 

Eikö ollut mukavaa kun vieraat pääsivät 

esteettä ihan asuntoon asti. 

 Ja kertoi se opettaja Narinen senkin, 

kun Reino Jänis, joka oli yksi niitä Ylä-

tuvan poikia, sai ehdot laskennosta. Rei-

non isä ei tykännyt yhtään, että hänen 

pojalleen annettiin ehdot. Oli tämän Na-

risen kertoman mukaan sanonut: ”Luke-

koon vanhapiika itse ehtonsa.” 

 

Savolaista salaviisautta 
 

 Taito: Mutta takaisin asiaan. Kun 

olet Savosta, niin oletko lukenut Kalle 

Väänäsen ”Sanarrieskoo”? 

 Tuovi: Olen minä Kalle Väänästä-

kin lukenut. Kalle Väänänen tunsi Pek-

ka-setäni, joka asui Viipurissa ja lomaili 

paljon meillä Karttulassa. Ja joku oli ker-

tonut sille Väänäselle, että kun hän me-

nee Karttulaan, niin siellä on hyvä hiero-

ja, Mari Konttinen. Pekka ei tiennyt sen 

Väänäsen tulosta ja oli kalassa – lähti 

kalaan aina itsekseen, huiteli moottorilla 

kokka pystyssä. Se Väänänen odotteli 

varmaan ihan puoli päivää sitä hierojaa. 

Sitä Maria kutsuttiin paikalle, mutta se 

sanoi, että ei hän tuommoisia herroja 

hiero. 



 Se Mari oli jo ikäihmisiä ja oli oi-

kein semmoinen persoonallisuus. Mari 

kävi hieromassa paikallista kunnanlääkä-

riä, poikamiestä. Siihen aikaan oli se si-

nuttelu harvinaista, ja Mari kertoi sano-

neensa, että eikös sitä voisi sinutella. 

Tohtori oli sanonut: ”Kyllä se nyt näin 

kahden kesken käy, mutta ei sitten julki-

sesti. Luulevat, että meillä on suhe.” Sitä 

se Mar sitten kertoi koko kylälle. 

 Taito: Savolaisessa huumorissa on 

sitä omaa silmänpilkettä. 

 Tuovi: Ja vielä tästä sinuttelusta. 

Siellä Karttulassa oli semmoinen vanha-

poika nimismies ja sillä oli sihteeri tai 

konttoristi, jonka nimi oli Hulda, hyvin 

näppärä nainen, neiti-ihminen. Kun se 

Hulda ehdotti: ”Eikö sitä voitaisi olla 

sinuja?”, niin nimismies sanoi: ”Ollaan 

vaan niin kuin ennennii.” Oli se nimis-

mieskin mennyt naimisiin myöhemmin. 

 Se Kalle Väänänenhän oli opettaja-

na täällä Lappeenrannassa. Naapureil-

lamme Murroilla oli pojan ylioppilasjuh-

lat, ja meidän Riitta, joka oli silloin ihan 

pikkuinen vielä, luki siellä: ”Hyvää huo-

menta punahilkka, miltäs maistuu kah-

vitilkka…” Ja kun piti sanoa: ”Kieltäni 

polttaa ja päätäni huumaa”, se tyttö sa-

noikin sen väärin päin: ”Päätäni polttaa 

ja kieltäni huumaa.” Ja se Väänänen nau-

roi niin kovasti. Ja sitä runoa se olisi Rii-

talla luettanut sitten uudestaan ja uudes-

taan. Toinen innostui aina. 

 Taito: Eikö myös se ”Kallavesj” ole 

tämän Väänäsen kirjoittama? 

 Tuovi: Kuule, ei ole. Sen on kirjoit-

tanut minun sukulaiseni Aaro Jalkanen. 

Minun äitini Katri oli kotoisin Rauta-

lammilta ja oli omaa sukua Jalkanen. Se 

Aaro Jalkanen oli Amerikassa lähetystö-

neuvoksena ja kirjoitti tämän laulun. Aa-

ron veli Ville, joka kuoli aika nuorena, 

oli eläinlääkärinä Sortavalassa ja kuu-

lemma riiusteli äitini siskoa Sylviä. En 

tiedä, olikohan se sitten vaikka tästä tä-

distäni, kun siinä laulussa on, että ”velj-

mies salloo tuulastelj, tiirustelj, riijus-

telj”. Sylvi-täti itse aina sitä nauroi. 

Ison-Keisarin sylissä 
 

 Tuovi: Minä olen nyt vanhana elä-

nyt niitä lapsuusaikojani. Karttulassa jär-

jestettiin matkailijayhdistyksen tilaisuus. 

Meidän kansakoululaisten piti tehdä itse 

semmoiset Suomen liput, missä oli var-

tena tikku ja se itse lippu oli paperista. 

Tämmöistä tehtiin koulussa ja se oli hir-

veän tärkeätä. Ja sitten me marssittiin 

Pörönmäelle, mihin oli koulusta varmaan 

kilometri. Sinne oli rakennettu korkea 

Pöröntorni, mistä näki koko kylän. Ja 

siellä oli puhumassa se kirjailija Ernst 

Lampén, jota sanottiin Isoksi-Keisariksi. 

Se Lampén oli savolainen ja kirjoitti Sa-

vosta ja matkoistaan kuuluisia kirjoja, 

joita minäkin olen lukenut. Lampén oli 

pappilan lapsia ja oli muistaakseni Ran-

tasalmelta. Ja tämä Lampén kävi meil-

läkin silloin kun minä olin lapsi ja oli 

meillä myös yötä. Meidän isä aina suosi 

näitä kulttuuri-ihmisiä. Me kerättiin Toi-

ni-siskon kanssa metsätähtiä ja mentiin 

ja niiata niksautettiin Lampénille. Ja se 

Lampén ottikin meidät toisen toiselle 

polvelleen ja toisen toiselle ja sanoi: 

”Tulkeepas tytöt tänne. Sitten saatte van-

hana muistella, että istuitte Ison-Keisarin 

sylissä.” Tämmöisiä muisteloita, ihan 

mukavia. Kulttuurimuistoja. 

 

”Ihan kuin meillä Uuraassa” 
 

 Tuovi: Paavon isä ja äitikin tulivat 

Inkeroisista sinne Merenlahdelle. Ne oli-

vat jo niin vanhoja olevinaan, mutta mei-

käläinen on nyt jo verrattomasti vanhem-

pi. Ne istuivat siellä ulkona ja sanoivat: 

”Ai kun tämä on nätti paikka! Ihan niin 

kuin ennen meillä Uuraassa.” Paavon 

vanhemmat olivat asuneet Viipurissa ja 

heillä oli ollut kesäasunto Uuraassa. Kyl-

lä minä muistan, miten heidän poikansa, 

tämä minun mieheni, oli heille niin koh-

telias että. Kun istuivat ulkona, niin huo-

lehti: ”Onko äidillä kylmä? Minä tuon 

vilttiä.” Paavo oli kauhean kohtelias ja 

huomasi nuo ihmiset. Ja tytötkin olivat 

niin innoissaan, kun isoisä kertoi miten 

hänellä oli ollut Uuraassa omenapuita. 



 Taito: Äitini eno Mikko Himmi ja 

hänen vaimonsa Iida olivat sotia ennen 

opettajina Uuraan Esisaaressa. Käväisin 

eräiden evakkotuttavieni kanssa Uuraas-

sa keväällä 2011, ihanimpaan tuomien 

kukinta-aikaan. Paljon sieltä oli tuhoutu-

nut ja turmeltunut, mutta jotain siitä mui-

naisesta idyllistäkin oli tallella. Kävikö 

miehesi koskaan katsomassa niitä van-

hoja paikkoja? 

 Tuovi: Kävi, mutta sillä ensimmäi-

sellä kerralla hän ei olisi lähtenyt ollen-

kaan. Ja monetkin vanhat viipurilaiset 

olivat niin vastarannan kiiskiä: ”Me ei 

lähdetä.” Mutta täältä kumminkin järjes-

tettiin sellainen seuramatka, jonka osan-

ottajat taisivat kaikki olla viipurilaisia. 

Mentiin laivassa ensin Viipuriin. Siinä 

ryhmässä oli mukana Rämön Maire, joka 

oli meidän entisiä naapureita Karjalais-

ten kerrostalosta. Sillä kertaa ei päästy 

sinne Paavon kesäpaikkaan, sinne Uu-

raan Kotkaniemeen, kun se oli kaupun-

gin ulkopuolella. 

 Mutta toisella kertaa se käynti on-

nistui, kun saatiin sovituksi taksikyyti. 

Meitä kyllä vähän pelotti se reissu, että 

mitenkähän tässä nyt käy. Paavollakin 

oli ollut flunssaa ja kuumetta, ja hän oli 

vähän niin kuin pyörryksissä koko siitä 

matkasta. Minun Toini-siskoni tuli mei-

dän mukana Viipuriin, mutta hän jäi pois 

tästä taksikyydistä, koska oli ollut jalka-

leikkauksessa eikä oikein voinut liikkua. 

Mutta meidän mukaan lähti meidän tut-

tava Maija Räsänen, jolla oli kesäpaikka 

Merenlahdella Pulkkaniemessä ja joka 

oli kotoisin Viipurista. Venäläinen taksi-

mies vei meidät sinne Uuraaseen salaa, 

meidän piti olla autossa ihan kyyryssä. 

Mieheni oli ollut kirjeenvaihdossa niiden 

nykyisten asukkaiden kanssa, mutta ne 

taisivat olla sillä hetkellä poissa. Ja 

myöhemmin se yhteydenpito loppui. Oli-

vatkohan jotenkin säikähtäneet vai mikä 

siinä oli. 

 Se alue oli nyt kalastuskolhoosina. 

Siinä rannassa oli moottorivene, missä 

oli valtavasti kaloja – taisivat olla sila-

koita mutta olivat aika isoja. Kolhoosin 

naiset olivat niitä käsittelemässä. Ja se 

Paavon perheen vanha kesäasunto oli 

melkein ainut talo, mikä oli enää jäljellä. 

Sen alueen ympärille oli laitettu korkea 

piikkilanka-aita ja isot koirat haukkui 

sen takana. Minulla mies osasi venäjää 

sen verran, että osasi selvittää että on 

asunut siinä talossa, ja sillä keinoin me 

päästiin sisään. 

 Minä en ollut sitä paikkaa entisessä 

asussa nähnytkään, mutta tajusinhan mi-

näkin, että kyllä se paikka oli muuttunut. 

Talo oli maalattu oudon väriseksi ja nur-

kalla oli punainen lippu, varmaan sen 

valtakunnan nykyinen lippu. Talossa oli 

kaksi kerrosta ja kolmantena vielä ullak-

kohuone. Siellä oli kuulemma ollut per-

heen tyttöjen huone. Siinä rakennuksessa 

oli ennen ollut vierasveranta ja sen edes-

sä raput. Koko se veranta oli purettu. Nyt 

tultiin saliin ihan suoraan, ja siinä salissa 

oli nyt semmoinen iso Leninin kuva. 

 Miehiä oli siellä paraikaa syömässä. 

Ja siellä oli iso tiskipöytä. Siitä mentiin 

ruokasaliin, saatiin katsoa sekin. Ruoka-

sali oli ollut tarpeen, koska Paavohan oli 

perheestä, missä oli yhdeksän lasta. Siinä 

oli jäljellä kaunis viininpunainen kaake-

liuuni, oikein semmoinen hieno uuni. 

Alaosa oli aika hyvässä kunnossa, mutta 

yläosaan oli mätkitty vaan sementtiä. Ja 

seuraavana oli välikkö, mistä mentiin 

keittiöön. Mutta se keittiö oli tyhjä, ihan 

tyhjä. Toisessa kerroksessa oli huoneita, 

mutta sinne me ei silloin päästy. Mutta 

sitten kun tytöt ja Paavo kävivät siellä, 

niin saivat tietää, että se toinen kerros oli 

leningradilaisten lomakotina. Siellä oli 

numeroitu huoneet. Ja ylhäällä, mikä oli 

jo kolmatta kerrosta, oli kaari-ikkuna, 

mistä oli oikein kaunis näköala merelle. 

 

Tallinnalaisia ystäviä 
 

 Taito: Neuvostoaikaan ne käyntinne 

Uuraassa olisivat vaatineet hyvinkin vi-

rallisen luvan. Nyt siellä sai liikkua jok-

seenkin vapaasti. 

 Tuovi: Ne venäläiset järjestivät elä-

män niin kovin vaikeaksi. Ja sama se oli 

Eestissäkin. Me mentiin käymään siellä 

kesällä 1986, sinä samana vuonna kun 



keväällä oli tapahtunut se Tšernobylin 

onnettomuus. Paavo kävi kansalaisopis-

tossa eestin kielen kurssilla Saul Niemi-

sen oppilaana, ja se Saul hommasi näille 

oppilailleen kirjeenvaihtokavereita, että 

saataisiin aikaan sitä kanssakäymistä. 

Paavo oli kirjeenvaihdossa erään tallin-

nalaisen Evaldin kanssa, ja siitä kehkey-

tyi semmoinen ystävyys, että se on jat-

kunut nyt Paavon kuoleman jälkeenkin. 

Se Evald oli minun ikäiseni, oli syntynyt 

vuonna 1922. Hän oli eronnut ensim-

mäisestä vaimostaan, jonka kanssa hä-

nellä oli tytär, ja uusi vaimo, jonka nimi 

oli Taimo. Se Evald rakensi siellä Ees-

tissä kesäpaikkaa ja sai siinä rytäkässä 

sydänviankin, kun eihän niillä ollut mi-

tään koneita, vaan ne kaivoivat lapioilla 

niitä perustuskuoppia. Vasta toisella ker-

ralla päästiin käymään siellä maalla, kun 

se liikkuminen oli niin rajoitettua. 

Kun järjestyi se ensimmäinen matka 

sinne Eestiin, se meidän sakki vei kuule 

niin paljon tavaraa, että tuntui ihan että 

meidänhän pitää ottaa oma hytti. Me sel-

vittiin ihme kyllä tullista ihan hyvin. 

Mutta yhdellä myöhemmällä kerralla se 

Evald tuli antaneeksi meille mustaval-

koisia metsäkuvia, ihan semmoisia ta-

vallisia luontokuvia missä oli kauris ja 

muuta sellaista. Ne tullimiehet havahtui-

vat: ”Mitä! Metsäkuvia!” Mutta kyllä ne 

taisivat antaa ne kuvat meidän mukaan 

sitten loppujen lopuksi. Ilmeisesti niitä 

pidettiin jonkinmoisina vakoilukuvina. 

Taito: Neuvostoliitto oli ihan vaino-

harhainen näiden asioittensa kanssa. Hy-

vä kun onnistuitte jotenkin luovimaan. 

Tuovi: Sitä apua meni kaikella vii-

siin. Ihmiset tekivät silläkin tavalla, että 

kutoivat kaulaliinoja ja muita semmoisia 

villatavaroita muka omiksi vaatteikseen 

ja antoivat ne neuleet niille eestiläisille 

ja nämä purkivat ne langat ja käyttivät ne 

omiin tärkeämpiin neulomuksiinsa. La-

kanakangasta me vietiin sinne sillä var-

jolla, että muka tarvitaan sitä itse, ja jä-

tettiin se kangas sinne. Kerran minä ky-

syin siltä Evaldin tyttäreltä, mikä väri 

kävisi sille hänen äitipuolelleen, ja kun 

me ostettiin sitten senvärisiä hienoja uu-

tuuslankoja, niin kyllä ne olivat onnelli-

sia. Minun takkini kävivät sille rouvalle 

ihan hyvin – annoin pois semmoista lii-

kenevää vaatetta. 

Kerran kuussa sinne Eestiin sai lä-

hettää kilon paketin. Me tehtiin sillä lail-

la, että ostettiin puoli kiloa jauhettua 

kahvia ja neljänneskilo kahvipapuja ja 

neljänneskilo kuivaa hiivaa. Tämä kaikki 

oli siellä kortilla. Ja siellä kun ei saanut 

mitään, niin ostin mausteitakin pienissä 

lasipurkeissa ja teippasin niistä purkeista 

sen sirotussihdin kiinni ettei se sisältö 

päässyt karisemaan. Banaanikin oli siellä 

suoranainen ihme. 

Mutta oli se toisaalta niinkin, että 

Evaldilla ja Taimolla käydessä ei uskal-

tanut kehua mitään, koska se oli kohta 

minun matkalaukussani. Niiden huushol-

lissa oli purkkeja, jommoisia en ollut 

nähnyt täällä Suomessa, ja niissä oli 

karpaloita, jotka oli pyöritetty pölysoke-

rissa. Kun tulin sanoneeksi: ”Ai miten 

nätti tuo purkki on!”, niin tiedätkö se oli 

pakattuna minulle. Kaikenlaista ne kek-

sivät. 

 

Vapautta kohti 
 

 Tuovi: Me kustannettiin Evaldin ja 

Taimon matka Suomeen, mutta siinä oli 

melkoinen homma, kun se oli vielä sitä 

neuvostovallan aikaa. Kutsu piti tehdä 

venäjän kielellä ja vahvistaa julkisella 

notaarilla. Me sitouduttiin siinä kutsussa 

huolehtimaan kaikista vieraittemme ku-

luista. Ne vieraat saivat olla kaksi viik-

koa vai olikohan se määräaika vähän pi-

tempikin. Ja voi kun meillä oli sitten mu-

kavaa! Ne tulivat maalle sinne Meren-

lahden kesämökille. Ja me tehtiin matko-

ja. Me mentiin Karttulaan Ela-serkkuni 

kesäpaikkaan. Se Ela oli oikein semmoi-

nen eestiläisten ihailija. Ja käytiin siskol-

lani Jyväskylässä ja siellä saatiin yhdeltä 

tuttavalta vieraiden käyttöön osakeasun-

to. En muista, maksettiinko me siitä edes 

mitään vuokraakaan. 

 Taito: Vieraanne saivat maistaa luo-

nanne vapautta, joka koitti lopulta heille 

itselleenkin. 



 Tuovi: Kyllä se Eestin vapautumi-

nen oli meillekin hieno ja jännittävä het-

ki. Evald kuulemma sairasteli eikä uskal-

tanut mennä sinne juhlapaikalle. Hän oli 

ollut niitä metsäveljiä, jotka olivat käy-

neet sitä sissisotaansa venäläisiä vastaan. 

Hän pani kotona kynttilän palamaan. – 

Mutta kun käyt haastattelemassa Martta 

Toiviaista niistä Merenlahden nuoriso-

seuran asioista, niin ota nämä Eestin asi-

atkin puheeksi. Muistelen sen Mapen sa-

noneen, että hän on Tuglas-seuran perus-

tajajäseniä. Hänellä oli niin paljon niitä 

eestiläisiä ystäviä, että eikö tuo liene ra-

hansakin pannut sinne. 

 

Pienet mierolaiset 
 

 Tuovi: Kun se Moko Massala lau-

sutti minulla runoja, minä kysyin kerran: 

”Mikä sinun lempirunosi on?” Hän sa-

noi, että se on ”Pieni mierolainen”. Ei 

tainnut tulla puheeksi, miksi juuri se ru-

no oli hänen lempirunonsa. Enkä muista 

nyt, kuka sen runon on kirjoittanut, mut-

ta minulla on tuolla hyllyssä kirja missä 

se runo on. Eikä siitä ole kovin kauan, 

kun minä sitä katsoin. Sehän alkaa: ”Ar-

mas päivä paistaa, lämpimäks jo muut-

tuu sää…” 

 Taito: Ja äiditön mierolainen kulkee 

korpitaivalta ja hoputtaa väsyneitä jalko-

jaan – ja löytyy aamulla kuolleena nie-

toksesta, silmässään jäätynyt kyynel. 

Luin pienenä poikana sen runon yhdestä 

vanhasta koulun lukukirjasta. Ja kun olin 

itse jo menettänyt isäni, kuvittelin järkyt-

tyneenä, miten onnetonta olisi menettää 

äitikin. Sinä jäit jo pienenä orvoksi äi-

distäsi. Haluatko kertoa siitä? 

 Tuovi: Äitini kuoli vatsakalvontu-

lehdukseen 33-vuotiaana syksyllä 1929. 

Minä, lapsista nuorin, olin silloin vasta 

kuusivuotias, Toini-siskoni oli kahdek-

sanvuotias ja Tapio-veljeni taisi olla sil-

loin yhdeksänvuotias. Muistan sen kun 

äitini joutui sairaalaan. Olin alakoulun 

ensimmäisellä luokalla ja meillä oli aina 

keskiviikko vapaata, mutta veljeni ja sis-

koni olivat koulussa. Ja minä kun olin 

kotona, minut tuli herättämään aamulla 

meidän apulainen jota sanottiin Pikku-

Liisaksi. Minä nukuin perähuoneessa toi-

sessa päässä sitä meidän taloa, mutta en 

muista kenen kanssa siellä nukuin. Talo 

tuntui jotenkin hyvin hiljaiselta, kun se 

Liisa lähti taluttamaan minua siihen huo-

neeseen, missä äitini oli sairastanut. 

 Ja muistan niin elävästi, miten tul-

tiin siihen äidin huoneeseen ja se Pikku-

Liisa sanoi: ”Kuule, sinun äitisi sairastui 

viime yönä, ja nyt hänet on viety Kuopi-

on lääninsairaalaan.” Se vuode oli sijaa-

maton ja peitteet ja lakanat olivat leväl-

lään. Minusta se tuntui kauhean kolkolta. 

Ja ilmeisesti äitini sairauden ajalta on 

jäänyt mieleeni sekin, miten äitini maka-

si sängyssä ja minä olin polvillani hänen 

sänkynsä vieressä ja kyselin häneltä kai-

kenlaisia pikku tapahtumia. Silloin äiti 

kysyi minulta: ”Tuotko kukkia minun 

haudalleni?” Ja minä lupasin tuoda, 

vaikka se hauta-asia tuntui pahalta. Juuri 

sen vuoksi se keskustelukin kai jäi mie-

leeni. 

 Sitten päivemmällä Tapio ja Toini 

tulivat koulusta kotiin ja isä palasi mur-

heellisena Kuopiosta ja kertoi, että äiti 

on pahasti sairaana. Ja muistan senkin 

kun me lapset isän kanssa käytiin katso-

massa. Ei meillä itsellä autoa ollut, mutta 

naapuri käytti meitä siellä Kuopiossa. 

Vähän niin kuin jännitti sinne huonee-

seen mennä. Siellä oli kaksi potilasta. 

Muistan niin hyvin kun se toinen potilas 

oli reumapotilas. Se itki siellä sitä kun 

hän on vasta kolmekymmentävuotias ja 

on ollut vaikka kuinka monessa sairaa-

lassa, joutunut kulkemaan sillä lailla. En 

oikein muista, sanoiko äiti meille jota-

kin. Hänellä oli joka tapauksessa kauheat 

kivut. Tohtori Hublin tuli pyytämään 

isää sinne oven taakse. Hän siellä vissiin 

sanoi, että ei ole toivoa. Ja oli se aika 

surkeata. Kun lähdettiin sieltä sairaalas-

ta, mentiin semmoiseen kahvilaan, missä 

me lapset saatiin baakkelsia, niin kuin 

leivoksia silloin sanottiin. Ja limsaa saa-

tiin. Mutta ei se oikein maistunut sillä 

tavalla kuin olisi ajatellut. 



”Tuossa on meidänkin äidin 

tähti varmaan” 

 

 Tuovi: Kun äiti tuotiin sieltä Kuo-

piosta sillä ruumisautolla, Karttulassa oli 

kokoontunut paikalle koko kirkonkylä – 

saapi sanoa että koko se kylä. Meillä oli 

valmistunut 1913 semmoinen iso navet-

ta, ja siellä alhaalla oli ihan uusi sement-

tikellari, missä ei vielä ollut mitään. Sin-

ne oli laitettu lavitsa ja se äidin ruumis 

tuotiin siihen. Se meidän maatila, Harjun 

tila, oli harjoittelutila, ja se harjoittelija, 

jota sanottiin Pikku-Liisaksi ja joka oli 

tullut sinä surullisena aamuna minua he-

rättämään, koitti nyt minua kantaakin vä-

lillä. Olinhan minä pikkuinen, mutta kyl-

lähän minä itsekin pääsin kävelemään 

ihan hyvin. Minusta oli niin juhlallista, 

kun isä oli pukeutunut mustaan asuun. 

Isä sitten kiitti siellä kaikkia paikalla oli-

joita siitä heidän myötätunnostaan. Sitten 

laulettiin pari virttä. Ja sinne se äiti sitten 

jäi. 

 Jonkun ajan päästä oli sitten ne hau-

tajaiset. Äitini eno oli pappina niissä 

hautajaisissa. Isä teetti paikallisella om-

pelijalla Toinille ja minulle mustat me-

kot, joissa oli pituutta, kasvun varaa. 

Sain myöhemmin haltuuni vanhan lehti-

leikkeen, missä joku paikallinen kynä-

niekka oli kirjoittanut äidistä hyvin lii-

kuttavan muistokirjoituksen. Muistan, 

miten sitä saattoväkeä oli niissä hauta-

jaisissa niin paljon että se paikka oli sitä 

kansaa ihan mustanaan. Minä en oikein 

paljon muista siitä hautajaispäivästä, 

mutta Toini ja minä ja meidän serkku 

Ela mentiin karhunpolkkaa sen talon ala-

tuvassa, ja tallipoika Hanneksen äiti päi-

vitteli: ”Voi, ei ne lapset ymmärrä!” 

Mutta minäkin ajattelin, että pitää vaan 

olla reipas, vaikka se elämä oli niin ou-

toa. Toini-siskoni sanoi, että hän ei ilen-

nyt itkeä julkisesti. Hän meni aina leikki-

mökkiin ja siellä katseli tähtiä ja ajatteli: 

”Tuossa on meidänkin äidin tähti var-

maan.” 

 Mutta ei ole ihme, että minä olin 

sinä syystalvena kovasti kipeänä. Sairas-

tin silloin monet taudit, vissiin se johtui 

surusta ja murheestakin. Olihan siinä 

kaikessa lapselle koettelemusta kerrak-

seen. Muistan, miten joulunakin makasin 

siinä sänkykamarissa ja näin avoimesta 

ovesta saliin, missä oli joulukuusi ja sitä 

meidän perheväkeä ja sitä henkilökuntaa. 

Toini-siskoni oli kertonut, että koulussa 

opettaja oli sanonut: ”Rukoillaan yhdes-

sä sairaana olevan oppilaan puolesta.” 

Elikkä minun puolestani. 

 

Lisää murheellisia menetyksiä 
 

 Tuovi: Äitini oli menettänyt muuta-

man kuukauden ikäisenä vauvana oman 

äitinsä, kun tämä oli menehtynyt kolme-

kymmentävuotiaana lapsivuodekuumee-

seen Helsingin diakonissalaitoksella. Äi-

tini oli ollut sitten isoäitinsä hoivissa Ni-

purissa Rautalammilla. Oli joukon jat-

kona perheessä, missä oli ennestään yli 

kymmenen lasta, mutta eiväthän ne enää 

pieniä olleet. Ja nyt tätä äitini kuolemaa 

siellä Karttulassa seurasi vielä mummo-

ni, minun isänäitini, kuolema. Äiti kun 

kuoli syyskuun 4. päivä, niin mummo, 

joka oli muistaakseni 76-vuotias, kuoli 

sinä samana vuonna joulukuun 30. päivä. 

Me lapsetkin käytiin katsomassa, kun se 

mummo makasi vainajana siinä arkus-

saan vaalea vaate kasvoillaan. Joku täti 

talutti minua sinne paikalle. Siskoni 

muistaa, että hautajaispäivänä oli niin 

kova pakkanen, että me vaan katsottiin 

ikkunasta, kun hautajaissaatto lähti mat-

kaan. 

 Mummo oli hyvä ihminen ja ahkera. 

Kun se mummo oli alkanut sairastaa jal-

kaansa, isä opetti meitä liittämään ilta-

rukoukseen pyynnön: ”Rakas Jeesus, 

paranna mummon jalka terveeksi.” Tämä 

isän opettama rukouspyyntö jäi siskolle-

ni ja minulle mieleen niin elävänä, että 

muistimme kumpikin sen vielä aikuisi-

nakin. Ja toinenkin muisto mummosta. 

Kun oltiin vuosikymmeniä myöhemmin 

käymässä Ela-serkulla Karttulassa, sis-

koni kysyi: ”Kenen se on tuo keinutuo-

li?” Se oli mummon keinutuoli, ja silloin 

minäkin muistin elävästi, miten mummo 

istui siinä ja katseli, mitä maantiellä ta-



pahtui. Muistot palaavat, kun joku vähän 

raottaa ovea. 

 Olihan se syksy 1929 koettelemus-

ten syksy. Meidän isä jäi siihen isoon ta-

loon emännättä. Kun se tila oli sellainen 

harjoittelutila, niin kyllä siellä totisesti 

olisi emäntää tarvinnut. Meistä lapsista 

huolehti kyllä talon naispuolinen palve-

lusväki, ja meidän isän siskothan myös 

koittivat pitää meistä huolta. Mutta se oli 

hyvin outoa se elämä. Meni muutama 

vuosi ennen kuin taloon ilmaantui uusi 

emäntä, josta tuli minun toinen äitini. 

Mutta kyllä minä sitä omaa äitiäni kaipa-

sin. Minä olin ollut sellainen, että olin 

ollut kovasti äidin perään, itkenyt ja huu-

tanut ja ollut pahankurinenkin. Mutta si-

tä uutta äitiäni en uskaltanut vastustaa. 

Kun kerran yritin, niin sain isältäni siitä 

satikutia. 

 Ja isänikin oli vasta 51-vuotias, kun 

hän kuoli sydänhalvaukseen vuonna 

1938. Me lapset käytiin koulua Iisalmes-

sa setämme luona, kun saatiin tädiltäm-

me tieto isämme kuolemasta: ”Kyllä se, 

lapset, niin on, että isä on kuollut.” Ta-

pio oli silloin seitsemännellä luokalla 

oppikoulussa. Tapio oli lukumies. Kysyä 

sopii, olisiko hän milloinkaan innostunut 

maanviljelyksestä, mutta hänhän joka ta-

pauksessa kaatui sodassa. Isäni oli agro-

noomi niin kuin ennen aikaan sanottiin, 

ja hänelle se tilanpito oli kaikki kaikessa. 

Hänen vanhempansa olisivat halunneet, 

että hän olisi lukenut ylioppilaaksi, ja 

hän kävikin kuudetta luokkaa jouluun 

saakka, mutta kun se senaikainen pakol-

linen venäjä ei huvittanut, hän sai kes-

keyttää sen koulunsa. Agronoomi Wol-

koff oli kuulemma samanlainen agro-

noomi. Isäni opiskeli Kurkijoen maa-

miesopistossa, ja muistan kun niitä isän 

opistoaikaisia ystäviä kävi meillä ja oli 

isän hautajaisissakin. 

 

”Se lamakausikin sattui siihen” 
 

 Tuovi: Minä en tiedä oikein sen 

Harjun tilan ja talon historiaakaan. Se oli 

iso rakennus ja isähän laittoi sen koko-

naan uudestaan. Se talo kulki niin kuin 

vinkkelissä ja siinä siipiosassa oli oikein 

iso tupa ja siihen tuli posti. Siitä tuvasta 

saatiin niin monta huonetta, että sille 

postin hoitajalle tuli keittiö ja sänkyka-

mari ja oma vieraskamarikin. Ja sitten oli 

se aika tilava postikonttori. Konttorin 

eteinenkin oli iso ja sinne johti korkeat 

ulkoraput. Se posti ei häirinnyt meidän 

omaa huushollia. Se posti toimi siinä 

niin kauan aikaa kuin mekin siinä talossa 

oltiin. 

 Siihen talon ja tilan kunnostukseen 

meni hirveästi rahaa ja se lamakausikin 

sattui siihen. Oli niin mahdottomat ki-

vikkopellot eikä silloin saatu mitään tu-

kiaisia ja raivauspalkkioita. Ja kun kaik-

ki oli laitettu talossa ja tilalla hyvään 

kuntoon, niin isä itse kuoli. Kun ei ollut 

isää eikä äitiä, niin katsoivat parhaaksi, 

että se Harju pitää myydä. Tämä toinen 

äiti ei tykännyt siitä ajatuksesta yhtään. 

Me lapset muutettiin Iisalmeen Veikko-

sedän luokse ja jatkettiin siellä koulua. 

Ja juuri kun se talo oli myyty tuli sota. 

Se meni siihen nähden ihan polkuhin-

taan, iso talo ja kaikki. – Siitä talosta 

toinen puoli on vielä jäljellä, mutta se 

postin puoli, minkä isä kunnosti, on 

poissa. Ja nyt se tienoo on täynnä rivi-

taloja, ja koko se Karttulan maisema ei 

ole enää yhtään niin kaunis kuin se oli 

isän aikaan. 

 Meidän Toimi-setä oli meidän orpo-

jen holhooja. Isänpuoleiset isovanhem-

pani olivat sellaisia ihmisiä, että olivat 

kouluttaneet kaikki lapsensa. Tämä Toi-

mi-setä oli Helsingissä toimitusjohtajana 

isossa firmassa. Se setäni oli hirveän 

jempti: kaikki piti olla just eikä melkein. 

Muistelen hänen olleen nuorempana ka-

dettikoulussa. Kun hän oli käymässä 

täällä Lappeenrannassa, hän sanoi minul-

le: ”Kuule kun minun tekisi mieleni käy-

dä tapaamassa apteekkari Snellmannia. 

Me oltiin yhtaikaa kadettikoulussa.” Ja 

niin hän kävikin. 

 Muistan kun minua jännitti se setäni 

vierailu. Asuttiin Karjalaisten talossa, ja 

penskat kun leikkivät, niillä oli kaikki le-

lut siellä lattialla. Naapurissa oli ne viisi 

Rämön tyttöä ja minä pyysin: ”Voi tytöt, 



tulkaa auttamaan! Setäni tulee ja kaikki 

on niin sekaista.” Ja apua tuli ja tulikin 

rivakasti. Kyllä se tilanne selvisi. Setäni 

kertoili vanhoja asioita, kun hänellekin 

alkoi tulla vanhuus. Kertoi, minkälaista 

oli ollut Itikan kartanossa, isäni äidin 

lapsuuskodissa. Tuossa seinällä on kuvat 

myös niistä Itikan tytöistä ja nämä olo-

huoneen vanhemmat huonekalutkin ovat 

sieltä perintöä. 

 

”Luettelepas, äiti, taas 

ne rautatieasemat” 

 

 Tuovi: Lähdin postialalle, kun minä-

hän olin ollut tekemisissä postin kanssa 

aina. Mehän asuttiin Karttulassakin ta-

lossa, jonka toisessa päässä oli posti. En-

sin piti olla suunnilleen kaksi vuotta har-

joittelijana, ja minä olin Iisalmen postis-

sa. Jatkosota oli jo meneillään, kun mi-

nut ja toinen tyttö nimeltä Kaija Norkko 

valittiin kolmikuukautisille postin kurs-

seille Helsinkiin. Me saatiin yhteinen 

asunto Mannerheimintieltä eräältä Miet-

tisen perheeltä. Se herra Miettinen oli kai 

sodassa ja se rouva meni lasten kanssa 

jonnekin maalle, niin että meillä oli käy-

tössä koko se lukaali. Ja se oli oikein 

nätti asunto, mutta me kerittiin asua siinä 

vaan vähän aikaa, kun tämä Kaija sairas-

tui ja vieläpä niin pahasti että minä vein 

hänet ambulanssilla Kaivopuistoon Sa-

lus-sairaalaan – ei sentään sireenit soi-

den. Sitten minä sain uuden asuinkave-

rin, jonka nimi oli Elli Salo. Tämä Elli 

oli samalla kurssilla kuin minä ja oli 

semmoinen mukava pyöreä pullukka 

Pohjanmaalta. 

 Se oli niin erilaista se postihomma 

kuin nykyään. Meillä oli kurssittajina 

kolme tuomaria, miehiä kaikki. Yksi oli 

Matti Aspio, joka oli kuuluisa siellä pos-

tilaitoksessa. Toinen oli tuomari Kolinen 

ja kolmas oli joku Saarnio, jota sanottiin 

Santiimiksi. Meillä oli tutustumisillan-

vietto Klaus Kurjessa, oikein hienossa 

paikassa. Kurssilaisissa ei ollut miehiä 

kuin pari kolme. Yksi oli luutnantti, joka 

taisi olla haavoittunut koska liikkasi jal-

kaansa. Toinen oli nuori poika ihan sieltä 

Ruotsin rajalta. Ja taisi olla vielä joku 

kolmaskin. 

 Kun oli ne ulkolaiset postisäädökset 

ja -yhteydet, niin piti osa ne lentoreitit 

Helsingistä Saksaan. Ja kotimaan posti-

liikenteen takia piti osata Suomen rauta-

tiet. Myöhemmin, kun olin jo perheelli-

nen ja meillä oli kylässä meidän tyttöjen 

leikkitovereita, nämä tytöt halusivat vä-

hän loistaa niiden kavereittensa edessä ja 

pyysivät: ”Luettelepas, äiti, taas ne rau-

tatieasemat.” Ja minä rallattelin sitten: 

Helsinki, Pasila, Käpylä, Oulunkylä, Pu-

kinmäki, Malmi, Tapanila, Puistola, Tik-

kurila, Korso, Savio, Kerava, Ristinum-

mi, Järvenpää, Purola, Nuppulinna, Jo-

kela, Palojoki, Hyvinkää, Monni, Riihi-

mäki, Hikiä, Oitti, Mommila, Lappila, 

Järvelä, Tennilä, Herrala, Okeroinen, 

Lahti, Villähde, Nastola, Kausala, Man-

kala, Viittamäki, Koria, Kouvola, Utti, 

Kaipiainen, Pajari, Kaitjärvi, Somerhar-

ju, Taavetti, Uro, Luumäki, Pulsa, Tani, 

Etu-Simola, Simola, Vainikkala, Nurmi, 

Hovinmaa, Tienhaara, Viipuri. – Siihen 

aikaan oli se Viipurikin tallessa vielä. 

 

Ruotsia, ranskaa ja saksaa 
 

Tuovi: Se postin kurssi oli kielien 

puolesta tiukka kurssi. Minä en ollut 

käynyt kuin keskikoulun, mutta siellä 

kurssilla oli myös ranskaa ja saksaa. 

Ajattele, enhän minä osannut yhtään sitä 

ranskaa, mutta kun minun vieressäni oli 

semmoinen hyvin ahkera oppilas joka 

teki kaikki tehtävät, niin minä sain siitä 

sitä apua. Ne jotka olivat ranskaa ja sak-

saa lukeneet, nehän osasivat niin hienos-

ti. Me muut koitettiin mennä samassa 

tahdissa. Ei meillä ollut niissä kielissä 

kokeita, mutta eiköhän siinä olisi riittä-

nyt, jos olisi opetellut ymmärtämään ja 

käyttämään niitä ranskankielisiä tekstejä, 

joita oli pakettikorteissa ja muissa postin 

lomakkeissa. 

Ranskan kielen opettaja oli lennätti-

men pääpomoja. Hän kertoi meille, että 

heidän piti aikanaan kirjoittaa Manner-

heimin kiitoskirje ranskaksi. Ja heille 

sanottiin vissiin leikin varjolla: ”Jos te 



ette kirjoita oikein, niin teidät ammu-

taan.” – Niin kuin Moko Massala, joka 

toimi meillä ohjaajana Punaisessa Ristis-

sä, sanoi täällä aina mummoille: ”Jos te 

ette ole kiltisti, niin minä ammun teidät 

kaikki.” Ja löi kenkää pöytään niin kuin 

Rutsehvi. 

Ja ruotsin tutkinto piti käydä suorit-

tamassa. Minä kävin sen Ellin kanssa 

kaiken varalta semmoisen vähemmän 

vaateliaan tutkijan luona, kun pelättiin 

että jos se meidän ruotsin kielen taito ei 

ole niin kovin hyvä. Me kuultiin, että se 

tutkija panee vaan kirjoittamaan jotakin 

vaikka kotikaupungista ja kotiseudusta. 

Minäkin kirjoitin, että Iisalmi on niin 

pieni kaupunki että siellä melkein leh-

mätkin kuleksii kaduilla. Ja niinhän se 

vähän olikin. Isän serkuillakin oli huvila 

paikassa, missä ei lehmätkään olleet kau-

kana. 

 

Mannerheim ihan livenä 
 

Tuovi: Sinä minun postikurssikesä-

näni Mannerheimista tuli elokuun 4. päi-

vänä Suomen presidentti. Muistan miten 

Mannerheim astui alas niitä Eduskunta-

talon rappuja. Poliisit olivat siinä valvo-

massa järjestystä, ja minä jäin aluksi vä-

hän sinne sivuun. Mutta sitten minä tyttö 

livahdin niiden poliisien ohitse ja juoksin 

lähemmäksi marskia. Ja minä näin sitten 

sen marskin ihan livenä. Se oli minusta 

hieno asia. Sitä oli meikäläinen niin no-

pea siihen aikaan. Ajattelin, että minua 

ei jätetä tänne sivuun kun kerta olen pai-

kan päällä. 

 

”Se Tapio oli niin hyvä veli” 
 

 Tuovi: Mutta sinä samana postikurs-

sikesänäni 1944 kävi niin, että minun 

veljeni Tapio kaatui kesäkuun 11. päivä 

Siiranmäessä Laguksen joukoissa kra-

naatinheittimessä. Kuoli päähän osu-

neesta luodista. Hänen piti päästä lomal-

le sinä päivänä jona hän kaatui. Oli ehti-

nyt olla jo vähän aikaa opiskelemassa, 

lakia. Oli semmoinen pitkä poika, metri 

yhdeksänkymmentä. Se Tapio oli niin 

hyvä veli. 

 Taito: Minun isäni oli mukana siinä 

samassa taistelussa, mutta toisessa jouk-

ko-osastossa. 

 Tuovi: Minä näin ihan unta silloin 

edellisenä yönä, että pappi tuli minun 

kotiini mustassa puvussaan. Sinne kurs-

sille ei yleensä saanut soittaa mitään yk-

sityispuheluja, mutta kun minua huudet-

tiinkin ranskan tunnilla puhelimeen, mi-

nä ajattelin heti, että mitä tämä on. Mi-

nun kotoani soitti se minun toinen äitini. 

Tietystihän minä rupesin itkeä tihusta-

maan. En mennyt enää sinne tunnille-

kaan, vaan olin siellä sivussa. Silloin se 

ranskan kielen opettaja tuli minun luok-

seni ja sanoi: ”Voi, mikä nyt on niin su-

rullista?” Minä sanoin: ”Minun veljeni 

on kaatunut.” Ja itkin siinä. Mutta sitten 

minä selvisin sinne tunnille. 

Jonkin verran myöhemmin Iisal-

messa oli sankarihautajaiset, joissa toi-

mitettiin ruumiinsiunaus myös Tapiolle 

ja Vuoristo-nimiselle Tapion koulutove-

rille. Heidän hautansa jäivät kumminkin 

tyhjiksi, koska heidän ruumiitaan ei ollut 

löydetty. Mutta Tapionkin kuolemalla oli 

varma silminnäkijä, joka kaatui kyllä 

myöhemmin itsekin. Meidän Otto-serk-

ku ehti kirjoittaa vielä rintamalta isäl-

leen, meidän Veikko-sedälle: ”Miten ne 

oikein uskalsivat Tapion siunata kuol-

leeksi, kun minä näin täällä unen, että 

me ollaan Tapion kanssa yhdessä.” Mut-

ta siinä kävi niin, että se Ottokin kaatui. 

Ja voikohan tätä kaikkea tässä ker-

toakaan? Tapio ja Otto olivat viimeisellä 

lomallaan yhtä aikaa siellä Iisalmessa ja 

nukkuivat sukutalossa samassa huonees-

sa. Otto oli niitä niin sanottuja sotayliop-

pilaita. Hänellä oli hirveän vilkas mieli-

kuvitus, ja hän kirjoitti koulussa hyviä 

aineita ja lähetteli kirjoituksia jo lehtiin-

kiin. Hänestä olisi varmasti tullut kirjai-

lija. Ja Tapio kertoi sitten, että silloin 

yöllä sattui jotakin, minkä hän olisi pan-

nut Oton vilkkaan mielikuvituksen tiliin, 

ellei hän olisi kuullut saman itsekin. 

Ykskaks oli ruvennut yöllä kuulumaan 

niin kovaa koputusta, että ikkunat olivat 

ihan helisseet. Se koputus oli kiertänyt 



koko sen talon. Minä nukuin siinä sa-

massa talossa, ja ne pojat päättivät aluk-

si, ettei siitä asiasta kerrota Tuoville, kun 

hän niin herkkä.  

 Taito: Eli näille nuorille sotilaille 

tuli yhteinen enne yhteisestä kuolemasta. 

 

”Otto-serkun uni kävi toteen” 

 

 Tuovi: Mutta se Otto-serkun uni kä-

vi toteen vielä silläkin tavalla, että se 

Tapio pääsi kuudenkymmenen vuoden 

kuluttua serkkunsa vierelle Iisalmen san-

karihautausmaahan. Nimittäin vuonna 

2004 siskolleni Toinille soitettiin Hel-

singistä, että nyt on Kannakselta löyty-

nyt vainaja, joka on ilmeisesti Tapio Ter-

vola. Ja Toini sitten soitti minulle ja sa-

noi: ”Nyt kuuntele tarkkaan, mitä minä 

sanon: Tapio on löytynyt!” Se oli sem-

moinen uutinen että minutkin se ihan 

kuin lennätti vuosikymmenien taakse. 

Sitten ilmoitettiin, että voi viipyä ennen 

kuin ne asiat kaikki joutuvat. On otettava 

vielä se dna. Siskoni sitten antoi veri-

näytteensä, ja se oli sitten niin tarkkaa, 

että siihen toimenpiteeseen ei kelvannut 

muu kuin lääkäri. 

Venäläiset olivat löytäneet sieltä 

Kannakselta Tapion ja joidenkin muiden 

vainajien jäännökset ja olivat toimitta-

neet ne Viipuriin. Ja siellä näitä jäännök-

siä oli säilytetty jossakin kellarissa vis-

siin pari vuotta. Se dna sen henkilölli-

syyden vahvisti, mutta yhtenä tunto-

merkkinä oli sen vainajan pitkät reisi-

luut. Kun tänne Lappeenrantaan jo oli 

haudattu niitä kentälle jääneitä sankari-

vainajia, niin minä menin juttelemaan 

tästä asiasta kirkkoherra Taipaleen kans-

sa. Hän sanoi, että kyllä se minun veljeni 

voidaan haudata tänne Lappeenrantaan. 

Mutta sitten minä ajattelin: ”Hyvänen 

aika, Tapiollahan on jo hautapaikka Ii-

salmen sankarihautausmaalla.” 

 Ne Tapion sankarihautajaiset olivat 

sitten Iisalmen kaupungin kirkossa. Kyl-

lä se oli liikuttavaa. Ja on kerrottava vie-

lä, että Tapio itse oli ollut vuotta ennen 

kuolemaansa Iisalmessa aseveljensä hau-

tajaisissa. Hän oli luutnantti ja hänellä 

oli mukanaan niitä sotamiehiä kaksi tai 

kolme. Olivat sitten niin kuin kunniavar-

tiona ja laskivat seppeleen sille sankari-

haudalle. Tapio piti siinä tilaisuudessa 

hyvin kauniin puheen, minkä teksti on 

minulla jossakin tallessa. 

Nyt nämä Tapion omat hautajaiset 

tapahtuivat marraskuussa, satoi pikkui-

sen lunta ja ilta alkoi pimetä. Se ruumis-

auto oli tullut Helsingistä ja siinä oli 

Suomen lippu puolitangossa. Siellä kir-

kossa oli paljon kansaa, vaikka sitä tilai-

suutta ei ollut kuulutettu missään muual-

la kuin kirkollisissa ilmoituksissa. Vielä 

oli elossa yksi Tapion koulukaveri, joka 

oli nyt jo hyvin huonokuuloinen ja taisi 

olla ammatiltaan apteekkari. Ja yksi tyttö 

Tapion luokalta oli elossa. Tapio oli ollut 

hänen kanssaan kirjeenvaihdossakin ja 

he olivat olleet hyvät ystävät. Tämä nai-

nen oli nyt siellä poikansa ja tyttärensä 

kanssa. Ja siellä oli myös niitä Lions-

klubin edustajia, jotka olivat järjestäneet 

ne hautajaiset. Minäkin pidin siellä pu-

heen, kerroin muistojani veljestäni. Ja 

esitin vielä runonkin, Aleksis Kiven 

”Suomenmaan”, joka oli niitä veljeni 

lempirunoja. 

Siellä oli paikalla puolustusvoimien 

edustajana Malmivaara, joka oli sem-

moinen korkea herra, eversti tai eversti-

luutnantti. Ja enhän minä tajunnut, että 

tämäkin mies oli niin nuori. Hän sanoi: 

”En minä ollut sota-aikana vielä synty-

nytkään.” Ja oli se juhlallista, kun siinä 

haudalla oli kunniavartiosto ja tämä Mal-

mivaara kantoi kädessään sen valkoisen 

arkun. Se tuntui tietysti oudolta, kun sii-

hen arkun päälle oli kirjoitettu kielto: ”Ei 

saa avata.” Ja tuntui vähän pahalta, kun 

se arkku vähän heilahti ja ne luut siellä 

sisällä kolisi. Mutta sitä minä ajattelin, 

miten isänmaallinen poika se Tapio oli. 

Kyllä hänelle oli hyvä päästä kotimaan 

ja kotiseudun multiin. 

 


